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 איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה "דרום יהודה" 

 

להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים לצורך שירותי   הזמנה
 ייעוץ וליווי מקצועי בתחומי ההנדסה והסביבה 

 

המעוניינים "(, מזמין יועצים  האיגוד איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה "דרום יהודה" )להלן: " 

 " )להלן:  האיגוד  של  היועצים  במאגר  בתחומי  המאגרלהיכלל  וליווי  לייעוץ  שירותים  למתן   )"

 ההנדסה והסביבה, להגיש בקשה לצרפם למאגר. התכנון,  

הרישום במאגר נדרש לצורך השתתפות במכרז סגור ו/או לצורך השתתפות בנוהל הצעות מחיר  

)להלן:   1987-ולפי תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חשיערוך האיגוד עפ"י שיקול דעתו 

 "(. התקנות"

 תנאי להכללות במאגר הינו עמידה בתנאים המפורטים בנוסח הבקשה המצורף. 

יהיה רשאי שלא לדון בבקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים    האיגוד

 והמסמכים הנדרשים.  

,  הנדרשים בצירוף האישורים והמסמכיםהבקשה תוגש על גבי הטפסים המצ"ב להזמנה זו, 

האזוב ברחוב   האיגודבמשרדי הנהלת  ידניתבמסירה  במעטפה סגורה בציון "רישום הספקים",

יהיה   האיגוד"מועד ההגשה"(.  -)להלן  12:00, עד השעה 2022.04.12 , וזאת עד ליוםיבנה, 7

רשאי שלא לדון בבקשה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה. כמו כן, לא יתקבלו מסמכים כלשהם 

 שלא באמצעות מסירה ידנית. 

 

 בברכה,    

איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה  

 "דרום יהודה"
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 הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר  

"(, מזמין יועצים העומדים  איגודה )להלן: " איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה "דרום יהודה"

בקריטריונים המפורטים להלן, לפנות ולהגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים שלו )להלן:  

 . בתחומי ההנדסה והסביבה"( למתן שירותי ייעוץ וליווי המאגר "

 להצטרפות למאגר:כלליים תנאי סף  •

רשום   • ו/או  המבקש  הרלבנטי  המקצועי  לצורך  בפנקס  חוק  פי  על  הנדרש  בכל מרשם 

 אספקת השירות בתחום ההתמחות בו הוא מבקש להירשם, ככל שקיים מרשם שכזה. 

אקדמי   • תואר  בעל  הינו  השירות  המבקש  לאספקת  הנדרש  כפי  רישיון  ובעל  רלבנטי 

 בתחום ההתמחות )יש לצרף אישורי השכלה ורישיונות(; 

  1958-המבקש רשום במרשם המהנדסים ע"פ חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח •

 ותקנותיו. רישומו של המבקש הינו בתוקף במועד הגשת ההצעה. 

ציבוריים    י חוק עסקאות גופיםלמבקש אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"  •

 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

השנים האחרונות בייעוץ ו/או ליווי   5שנים לפחות מתוך   3המבקש הינו בעל ניסיון של  •

י סביבה  תאגיד מים וביוב בנושא גוף ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או איגוד ערים ו/או  

 .  ופסולת

זה   ו/או  ' לעניין  שוטף    'ליוויייעוץ  ייעוץ  שירותי  מתן  הנ"ל  הינם  הכנת  לגופים  ו/או 

 בתחומים אלו.   םמכרזים עבור

או    1987-המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז •

-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חלפה שנה אחת לפחות    -לפי החוקים האמורים  ; אם הורשע ביותר משתי עבירות  1991

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 המשתתף אינו נמצא בניגוד עניינים מול האיגוד ו/או נושא משרה בו.   •

 תנאי סף פרטניים לתחומים המבוקשים: •

 תנאי הסף  התפקיד 

שנים לפחות בביצוע עבודות מדידה באתרי   3מודד מוסמך בעל ניסיון של  מודד

 מחצבות / שטחים פתוחים פסולת / 

 שנים לפחות  5בעל ניסיון של  • / מפקח מנהל פרויקט
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כל מיליון ₪  10פרוייקטים תשתיתיים בעלות של  3בעל ניסיון בליווי  •

 אחד

מפעלים   50-לניטור ודיגום שפכים וביצועם בפועל ב בעל ניסיון בליווי תכניות יועץ שפכים 

 . 2018-2021לפחות במהלך השנים  

  /פינויבתחומים הבאים מכרזים בתחום הפסולת,  3בעל ניסיון בליווי לפחות  יועץ לתחום הפסולת 

, במהלך  מחזור והשבת אנרגיה /אתרי הטמנה/תחנות מעבר /תפעול אתרים

 . 2018-2021השנים 

ל תואר בגיאוגרפיה / הנדסת סביבה / מדעי הסביבה / תכנון סביבתי /  בע יועץ סביבה 

 . 2021-2018מכרזים בשנים  3תכנון ערים, וכן בעל ניסיון בליווי לפחות 

  יועץ הנדסי 

השנים האחרונות, כולל   7-אתרים להטמנת פסולת ב בעל ניסיון בתכנון בתכנון מתכנן

 הכנת תב"ע אחת לפחות בתקופה זו. 

  יועץ קרינה 

  יועץ לתחום חומרים מסוכנים

  (C)מפעלי  שנים לפחות בליווי אתרי הטמנת פסולת / מפעלים 7בעל ניסיון של  יועץ בטיחות 

 מחצבות / תחנות מעבר לפסולת.  /

תכנון עבודות שיקום ביחס לשטחים ציבוריים / אתרי הטמנת  בעל ניסיון ב תכנון נופי

- פסולת / מחצבות / פיתוח נופי בצדי כבישים, בהיקף מצטבר שלא יפחת מ

 השנים האחרונות. 7דונם במהלך  2,000

השתלמות ענפית, מדריך בטיחות,  בעל תעודת כשירות בתוקף ותואר בהנדסה, ממונה בטיחות

ניסיון במטמנות   כימיקליים ו/או בנייה ו/או גז טבעי ו/או קרינה. –יתרון 

פסולת אשר להן מתקן לטיפול בגז טבעי )והיו תחת אחריותו של המציע  

 בתחום הבטיחות.

 

 :   השירותים המבוקשים •

והטמנת  ובפרט בנושא טיפול  , לאיגוד בתחומי ההנדסה והסביבהמתן שירותי ייעוץ וליווי  

 פסולת, ובין היתר: 

והכנת מפרטים   • והסכמים  סיוע בכתיבת מכרזים  לרבות  והתקשרויות,  ליווי מכרזים 

 .האיגודטכניים, מתן ייעוץ לוועדת המכרזים של  

ו/או בהליכים אחרים בהתאם לדרישת   • , במתן  האיגודמתן סיוע בהליכים משפטיים 

מהשירותים נשוא ההסכם ו/או במתן  נתונים עובדתיים שבידיעת החברה אשר נובעים 

ו/או מומחה מטעם  ו   , חוות דעת מקצועיות בהליכים    האיגוד בכלל זאת הופעה כנציג 

 משפטיים. 
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 סיוע וליווי התאגיד מול הרשויות השונות.  •

 :הבהרות •

להשתתף   • הזמנה  ו/או  מכרז  מהווה  אינה  במאגר  להיכלל  מועמדות  להגיש  זו  הזמנה 

הכרוכות בהכנת והגשת הבקשה יחולו על המבקש בלבד והוא לא  במכרז. כל ההוצאות  

 יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת הבקשה. 

לבצע פנייה לקבלת הצעות להזמנת עבודה,    איגודאין בהקמת המאגר התחייבות של ה •

 מוצר ו/או שירות כלשהו.

מבקשים אשר יכללו במאגר,    יהיה רשאי, מפעם לפעם ובהתאם לדין, לפנות אל  איגודה •

כולם או חלקם, ולבקש מהם להציע הצעות לספק את השירות המפורט, כולו או חלקו,  

 .  הבלעדי  והכל בהתאם לשיקול דעתו

בבקשה להציע הצעות כאמור, יבחן את ההצעות השונות ויחליט על    איגודככל שיפנה ה

יהיה    איגודפי שיקול דעתו באיזו או באילו מבינן לבחור, ולמען הסר ספק יצוין כי ה

רשאי לבחור ביותר מהצעה אחת. יחד עם זאת יובהר כי גם פניה להצעת הצעות לא  

רח בהצעה הזולה. במידה  לקבל מי מבין ההצעות ו/או לבחור בהכ  איגודתחייב את ה

עם    איגודשה שייחתם  הסכם  במסגרת  הדבר  ייעשה  ההצעות,  מן  במי  לבחור  יחליט 

  היועץ ומכוח הזמנת עבודה. 

רשאי לפי שיקול דעתו לעדכן את המאגר מעת לעת, ובכלל זאת לצרף יועצים    איגוד ה •

יועצים  חדשים, לאתר באופן יזום יועצים נוספים בהתאם לצרכיו וכן לגרוע מהמאגר  

 ו/או לבטל את המאגר, עפ"י שיקול דעתו. 

חלה חובה לפנות ולבקש להיכלל במאגר גם על יועצים אשר עבדו בעבר או בהווה עם   •

 . בעניין זה יובהר, כי יועץ שלא יגיש בקשה להיכלל במאגר, לא יכלל בו. איגודה

ל  • נתונה  להיכלל במאגר  ד י, אשר  איגודההחלטה האם לקבל בקשה  בחוות  עת  סתייע 

 .  איגודהגורמים המקצועיים והרלוונטיים ב 

על הקמתו, ולאחריה יחליט    איגוד תוקפו של המאגר יהיה לשנה ממועד מסירת הודעת ה •

האם להאריך את תוקפו של המאגר, להקים מאגר חדש במקומו או לפעול בכל    איגודה

 דרך אחרת והכל על פי שיקול דעתו ובכפוף לדין.

ה • כי  יובהר  ספק,  הסר  כלשהי  למען  בלעדיות  למבקשים  תעניק  לא  במאגר  שתתפות 

יהיה רשאי לפנות אל גורמים אחרים ולרכוש מהם, בכפוף לדין, את השירותים    איגודוה

 הנזכרים הזמנה זו. 
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 :הגשת בקשת הצטרפות  •

 טפסי הצעת המועמדות מצורפים להזמנה זו.  •

,  איגודבקשות הצטרפות למאגר יש להגיש על גבי הטופס המצ"ב להזמנה זו במשרדי ה  •

.  12:00עד השעה  12.04.2022  , במסירה ידנית בלבד, עד לתאריךיבנה, 7אזוב  רחוב  

 שלא לקבלם.  איגודמסמכים אשר לא יגיעו עד למועד הנ"ל יהיה רשאי ה 

 אל טופס בקשת ההצטרפות יצרף כל מבקש:  •

רלוונטית   ❖ השכלה  בדבר  גבוהה    –תעודות  להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר  תואר 

גבוהה בדבר שקילות   ו/או אישור מטעם המועצה להשכלה  ממוסד אקדמי בארץ, 

 תואר ממוסד אקדמי בחו"ל. 

אישור רשמי ותקף ממרשם המהנדסים בדבר רישומו של המבקש    - במידה ורלבנטי   ❖

 ותקנותיו.  1958- י"חע"פ חוק המהנדסים והאדריכלים התש

העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דיון ורישיונות ו/או היתרים אחרים אשר   ❖

 נדרשים על פי דין בתחום עיסוקו. 

העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות   ❖

 . 1976- גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות   ❖

 במקור מתשלומים למבקש.

 לצורכי מע"מ. / פטור העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה ❖

אם המבקש הוא תאגיד: אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי   ❖

 החתימה מטעם התאגיד.

 ודת הזהות שלו. העתק תע -אם המשתתף אדם פרטי  ❖

 פרופיל המבקש.  ❖

פירוט ניסיונו של המבקש במתן השירותים נשוא בקשה זו, בהתאם לנוסח   ❖

 המצורף. 

 המלצות בדבר מתן השירותים נשוא הבקשה.  ❖

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה בהתאם לנוסח המצורף.  ❖

 על כל המסמכים להיות בתוקף במועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים.  ❖
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פרטים    רשאי  האיגוד • והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  המבקשים,  מאת  לדרוש 

נוספים וכל הוכחה שיראה לנכון, להציג כל מסמך או אישור, בין אם המסמך כלול ברשימת  

ייב לספק  ו חי לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, והמבקש    4המסמכים המפורטים בסעיף  

רב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר,  את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המבקש יס

להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לא לקבל    יהיה האיגודאו ניתוח נתונים כאמור, רשאי  

 הבקשה. 

  0021:בשעה    2022.04.05  בכל שאלה ו/או הבהרה יש לשלוח שאלות בכתב לא יאוחר מיום  •

 . 9420480-08יש לוודא קבלת הפניות בטל':  egood@sviva.org בדוא"ל 

 בברכה,

 

איגוד ערים לשמירה על איכות  

 הסביבה "דרום יהודה" 

mailto:egood@sviva.org
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 טופס הגשת המועמדות 

ה שמקים  היועצים  למאגר  להצטרף  מועמדותך  הגשת  לצורך  הינו  זה  קבלת    איגודטופס  לצורך 

 . ההנדסה והסביבה  מישירותי ייעוץ וליווי בתחו

 יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בבקשה.

, רח'  איגודאת הטופס המלא והחתום יש למסור במעטפה סגורה במסירה אישית במשרדי ה •

ליוםיבנה,  7אזוב   עד  וזאת  השעה  12.04.2022  ,  "רישום    12:00עד  המעטפה  ע"ג  ולציין 

 . במאגר"

לאחר בדיקת שלימות הבקשה שהוגשה והמסמכים שצורפה אליה, תועבר הבקשה בהתאם   •

 בדיקת עמידה בתנאים. איגוד לסוגי הענפים לאגפים ולמחלקות הרלוונטיות ב

מידה  רשאים לדרוש המצאת מסמכים נוספים לצורך בדיקת ע איגודהגורמים הרלוונטיים ב  •

 בתנאים.

 בכתב לכתובת הנקובה בטופס הבקשה.  איגודלאחר בחינת הבקשה, תימסר תשובת ה •

   

 בברכה,       

איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה  

 "דרום יהודה"
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 לכבוד:

 איגוד ערים לשמירה על איכות סביבה "דרום יהודה"

 בקשה להיכלל במאגר הנדון: 

 . מי הנדסה וסביבהלמתן שירותי ייעוץ וליווי בתחו  איגודבמאגר של ההנני מבקש להיכלל 

 : פרטי המבקש

 :  שם המבקש/החברה/שותפות/עוסק )נא להטביע חותמת החברה( ▪

  :דוגמת חתימות ▪

   :כתובת למשלוח דואר ▪

   :דוא"ל ▪

  :טלפון ▪

  :פקס' ▪

   :איש קשר ▪

   :סלולארי ▪

 

 הצהרת המבקש: 

 הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים ואמיתיים.הנני מצהיר ומתחייב כי כל 

בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל במאגר היועצים של   איגודאני מתחייב לעדכן את ה

 .איגודה

לפנות אלי   איגודידוע לי כי אין בהגשת בקשה זו ו/או בהכללתי במאגר בכדי לחייב את ה 

מני את השירות נשוא הבקשה, כולו או  בבקשה להציע הצעות לאספקת השירות ו/או לרכוש מ

 בשל כך.   איגודחלקו, ואין ולא תהיה לי כל טענה כלפי ה

   

 חתימה     ת.ז.   שם פרטי ושם משפחה 
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 רשימת התקשרויות
 

להלן פירוט ההתקשרויות  והשירותים אשר סיפקתי  במהלך 
 ______________________השנים:

 

 
                              

 תאריך_________
 
 

 שם היועץ_____________ חתימה_____________ 

תאריך  
 התחלה 

תאריך  
 סיום

הגורם  
 המזמין

פירוט 
 העבודה 

היקף 
 אוכלוסיה 

שם איש   
 הקשר

טלפון איש  
 הקשר
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 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  
 באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

1. 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת  .ב
 ההצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

 הסעיף שאינו רלוונטי[ ]על החברה למחוק את 

 

 ; 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  - "בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

 או עבירה לפי חוק עובדים זרים   1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ; 1991-)איסור עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 ________________ 
 שם וחתימה       

 

 

 אישור 

 

__________________, עו"ד )מ.ר. __________ (, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ  

________________,  ת.ז. _______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

ה לעיל  / יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד     
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האיגוד או לחבר מועצה 

 

ידי איגוד ערים לשמירה על איכות -שפורסם על  אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך
 ומתחייב בזאת כדלקמן: סביבה דרום יהודה, מצהיר  

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני   .1
 מצהיר:

בין חברי מועצת האיגוד אין אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או   )א(
 אחות ואף לא סוכן או שותף.

מאלה   )ב( לאחד  אין  המציע,  ממנהלי  מי  ו/או  במציע  הענין  מבעלי  מי  ו/או  המציע  שבשליטת  בתאגיד 
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים    10המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  

 זוג, שותף או סוכן העובד באיגוד. -י ממנהלי המציע  בן אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מ  )ג(

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 .  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו    – "מנהל"  
 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל.  

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצת האיגוד או עובד  
 האיגוד, נא פרט מהות הזיקה:

              

               

ידוע לי כי האיגוד יהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יימצא כי לי ו/או למי מבעלי הענין או מהמנהלים מתקיימת   .2
 זיקה לאיגוד כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע:_______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________       

 


