פניה לצורך הקמת  /עדכון מאגר מתכננים בתחום מתקני מים ומערכות
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
תאגיד אזורי מיתב בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "מיתב" ו/או "התאגיד") ,מודיע על הקמת  /עדכון מאגר מתכננים
בתחום מתקני מים ומערכות ,בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1996-וכמפורט להלן:
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הפניה מתייחסת למאגר מתכננים של מיתב בתחום מתקני מים ומערכות.
מועמדים המעוניינים והעונים על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים בזה להגיש את המסמכים
הנדרשים לשם רישומם במאגר המתכננים בתחום מתקני מים ומערכות.
מתכנן המבקש להירשם לפחות לאחד מן המקצועות הכלולים במאגר ייבדק על ידי ראש התחום המקצועי
הרלוונטי במיתב ויסווג בהתאם לפרטי ההשכלה ,הניסיון והעבודות שביצע בתחום וברמת ההתמחות
המתאימים.
מאגר מתכננים בתחום מתקני מים ומערכות:
למאגר המתכננים בתחומים הבאים:


תכנון מתקנים הנדסיים למים לרבות בוסטרים ותחנות שאיבה ,כולל ציוד שאיבה



קונסטרוקציה במתקני מים ,כולל מאגרי מים



תכנון מערכות ניטור מים



תכנון מערכות חשמל במתקני מים



תכנון מערכות פיקוד ובקרה במתקני מים



תכנון הנדסת סביבה אספקת מים



תכנון קידוחי מי שתייה
תנאי סף מצטברים לרישום במאגר:
המאגר פתוח לרישום ליחיד ,שותפות ,חברה ,חברה בע"מ או תאגיד ובתנאי שבעל החברה או אחד
מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים שלהלן:
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המועמד הינו אישיות משפטית (חברה בע"מ ,עסק ,שותפות וכו').
על המציע להיות בעל וותק של  5שנים לכל הפחות במתן שירותי תכנון ויעוץ הנדסי בתחומים
הרלוונטיים עם דגש על ניסיון מוכח בעבודות בערים גדולות.
על המועמד מטעם המציע להיות לכל הפחות בעל תואר ראשון בתחום ההנדסה .על המציע לצרף תעודת
מהנדס בתחום הרלוונטי של המועמד מטעמו.
על המועמד מטעם המציע להיות בעל ידע ומומחיות בתחומים הרלוונטיים .לצורך הוכחת הנ"ל ,יש לצרף
רשימת פרוייקטים בתחום הרלבנטי אשר תוכננו ע"י המועמד מטעם המציע ב 5-שנים האחרונות.
על המועמד מטעם המציע להיות רשום בפנקס המהנדסים בתחום הרישום המבוקש או בפנקס רלבנטי
אחר ,אם קיים.
על המועמד מטעם המציע להיות בעל רישיון בתוקף לעיסוק באותם מקצועות שבהם נדרש רישיון על פי דין.

על המעוניינים להיכלל במאגר לצרף לבקשתם את האסמכתאות הבאות
 קורות חיים  /פרופיל חברה.


המלצות מגורמים שעבורם בוצעה עבודת התכנון.



מועמד שהינו תאגיד יצרף בנוסף לאמור ,אישור עו"ד  /רו"ח מעודכן של זכויות החתימה בתאגיד.



אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  ,1976מפקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס,
כי המועמד מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.



אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור.



פירוט ניסיון המתכננים המוצעים לביצוע השירותים.

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ,יהיה רשאי לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניו ולקבל חוות
דעת מגורמים שונים ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי .
מובהר כי רק המתכננים אשר יעמדו בתנאים המפורטים לעיל יכללו במאגר החברה .יובהר כי רישום במאגר
אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ,ואין ברישום זה שום
התחייבות לתקשורת עתידית כל שהיא .כמו כן ,ההתקשרות ,ככל שתהיה ,הינה בכפוף להוראות כל דין ,בין
היתר ,תקנות חובת המכרזים תשנ"ג .1993

התאגיד אינו מתחייב למסור עבודות כלשהן לכל אחד מהרשומים במאגר והוא יפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
את ההצעות יש להפקיד ,במסירה אישית ,כך שימצאו בתיבת המכרזים שבמשרדי מיתב ברחוב העלייה השנייה
 5פינת רחוב הס (בנין הביטוח הלאומי לשעבר) ,עד ליום שני  26.06.2017בשעה .13:00
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המציע ייכלל ברשימת/מאגר המתכננים ,אם תמצא אותו החברה מתאים לכך .החברה תודיע למבקש על
החלטתה ונימוקיה ותהא רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים ,או להורות על מחיקתו מהרשימה
כאמור ,בהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ,להתחשב בניסיונה עם המציע המוכר לה
ולקבל חוות דעת מגורמים שונים ,הכל על פי שיקול דעתה .החברה רשאית (אך לא חייבת) ,לדרוש מהמציעים
פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת
ההצעות על מנת לבחון את המציע ועמידתו בתנאי הסף .לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור,
יחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו .רק המציעים העומדים בתנאי הסף
יבחרו בידי מיתב ,ויוכלו להיכלל במאגר .
מובהר ,כי מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות בהתקשרות שתיערך בעקבותיו ,ככל שתיערך ,לא
תקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה ,ולא יחייב את שיתופו בהתקשרות עמו בכל דרך
אחרת .
בפנייה זו ,או במענה אליה ,אין משום מחויבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי שנענה לפנייה ,או עם
גורם אחר כלשהו בעניין שלעיל .רק הסכם התקשרות מחייב ,אשר נערך עפ"י כל דין ,יחייב את החברה.
החברה שומרת על זכותה לפנות לגורמים נוספים בעניין שלעיל ,לפי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי והמוחלט .
בברכה,
ירון מזרחי ,עו"ד ,מנכ"ל מיתב
יגאל לסין ,רח"ט הנדסה

