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 /סעיף מס
 מסמך

 תשובה שאלות  סיווג  חב' 

תנאי הסף   1

 1.ה.3

דרישות  

 עבור מפקח  

    האם יהיה ניתן להציג הנדסאי בניין רשום בפנקס המהנדסים ?   מקצועי  

בחוברת   כמפורטלא, יש לעמוד בתנאי הסף 
 ההצעה 

תנאי הסף   2

  1.ה.3

דרישות  

 עבור מפקח  

 ? 2007ת החל משנת מטמנו\האם ניתן יהיה להציג פרויקטים של הקמת מאגרי מים ו  מקצועי  
 

 לא, יש להציג ניסיון בהתאם לתנאי הסף 

תנאי סף  1ד. 3

 מציע

של ניהול פרויקט בתחום מאגרי מים ו/או מטמנות בשווי    אחדנבקש להציג פרויקט   מקצועי  
 מש"ח.  30העולה על  

בתחום מטמנות  או בתחום הקמת מאגרי מים ו/ אחד לחילופין להציג פרויקט 
 בתחום ביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות  נוסףרויקט ופ

 תנאי הסף ל יש להציג ניסיון בהתאם לא, 

תנאי סף   1ה. 4
 מפקח 

של ניהול פרויקט בתחום מאגרי מים ו/או מטמנות בשווי    אחדנבקש להציג פרויקט   מקצועי  
 מש"ח.  30העולה על  

פרויקט   להציג  ו/   אחדלחילופין  מים  מאגרי  הקמת  מטמנות  או  בתחום  בתחום 

 תנאי הסף ללא, יש להציג ניסיון בהתאם 



 

 

 בתחום ביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות.  נוסףופרויקט 
 

 מבוטל.  2לנספח ב 1סע'  נבקש לדעת מהו האומדן המשוער של הפרויקט )מתי צפוי להתחיל(  מקצועי   כללי  5

לב  לא ניתן לחשוף את אומדן המועצה בש
זה אולם מובהר כח האומדן עומד על סך  

 מלש"ח   10גבוה מ  

יחד עם זאת מובהר כי, אין באמור כדי  
לחייב את המועצה בכל דרך שהיא ואין  

 להסתמך על מידע זה. 

 

חודשים מתחילת    10לו"ז משוער הינו  נבקש לדעת לו"ז משוער של הפרויקט  מקצועי   כללי  6
 הביצוע.ביצוע עם בחירת קבלן זוכה במכרז 

יחד עם זאת מובהר כי, אין באמור כדי  
לחייב את המועצה בכל דרך שהיא ואין  

 להסתמך על מידע זה. 

כמו כן מובהר כי לא תשולם כל תוספת בגין  
 עיכובים בביצוע ככל ויהיו. 

 יג ניסיון בהתאם לתנאי הסף לא, יש להצ  מלש"ח  10בגובה של   אחדנבקש לאפשר לצורך תנאי הסף הצגה של פרויקט  מקצועי   תנאי סף  1ד 7

 

 

 

 


