
 

 

 

 פיקוח וניהול על הקמת מטמנה ואזור תפעולי במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  – 07/2021נוהל יועצים  הנדון: 

 המועצה יצאה לנוהל יועצים לפיקוח וניהול על הקמת מטמנה ואזור תפעולי במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.  28/01/2021 בתאריך .1

 בוצעה פתיחת מעטפות שבה נמצאה רק מעטפה אחת של א. יתד מהנדסים ומעטפת אומדן.  22.02.2021ביום  .2

 לאחר בחינה של הגורם המקצועי התגלו פערים בתנאי הסף. .3

 את המסמכים הרלוונטיים אך לאחר ההשלמה המציע עדיין לא עומד בתנאי הסף. להשלים   10.06.21המציע התבקש בתאריך 
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 עוסק מורשה לצורך 

מע"מ, מנהל ספרי 

חשבונות כחוק ובעל 

אישורים על ניכוי מס 

במקור מטעם פקיד 

השומה.

מציע שעומד בתנאי חוק 

עסקאות גופים 

ציבוריים, התשל"ו - 

1976, כמפורט בתצהיר 

ואישור המצורפים 

למסמכי הפניה 

כנספחים ב'3 – ב'4.

המציע עוסק בניהול ופיקוח על פרויקטים 

הנדסיים הינו בעל ניסיון של לפחות 10 שנים 

בתחום, המציע ביצע ניהול ופיקוח על 2 

עבודות )ביצוע הקמת מאגרי מים ו\או 

מטמנות ובלבד שהן כוללות  עבודות עפר 

ופיתוח תשתיות( בהיקף של לפחות 15 מיליון 

ש"ח לא כולל מע"מ כל אחת, ושלגביו 

קיימים חשבונות סופיים מאושרים או 

חשבונות חלקיים שהיקפם במצטבר עומד על 

סך של %90 מהיקף החוזה המוגש להוכחת 

העמידה בתנאי הסף ולשביעות רצון 

המזמינים.

מנהל פרויקט  שהוא מהנדס 

רשום כחוק במה"ת, בעל 

ניסיון מוכח של לפחות 5 

שנים, בניהול פרויקט 

הדומה במהותו ובהיקפו 

לעבודות נשוא מכרז זה. 

ובהתאם לנספח כוח אדם 

בחוזה היקף משרה 

מינימאלי  30% לפחות

מפקח - מהנדס אזרחי 

מורשה כדין בלבד , הרשום 

בפנקס המהנדסים , בעל 

ניסיון מוכח של 7 שנים 

לפחות. אשר ניהל לכל הפחות 

2 פרויקטים של הקמת הקמת 

מאגרי מים ו\או מטמנות 

ובלבד שהן כוללות  עבודות 

עפר ופיתוח תשתיות , משנת 

2013 ואילך, היקף משרה 

מינימאלי של 100%.

א.יתד מהנדסים ניהול 

פיקוח וייזום פרויקטים 

בע"מ

VV

  המציע צירף אסמכתאות על ניהול ופיקוח 

על פרויקטים נשוא מכרז זה אך לא בהיקף 

X    ) הנדרש )8 מלש"ח ו - 3 מלש"ח

V
לא צוינו פרויקטים נשוא מכרז 

X  זה משנת 2013 והילך

רשימת מגישים
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 יתד מהנדסים ניהול ופיקוח וייזום פרויקטים בע"מ ולצאת לנוהל חדש.  .לפסול את המציע אלאור האמור לעיל, מבקש  .5
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 אלון גאוי                                                                                                                            

 רכז הפרויקטים של המועצה                                                                                                               


