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 ג'ן-המועצה המקומית בית
 20/2020מכרז מס' 

 מאגר ספקים ומתכננים בקשה לקבלת הצעות להרחבת 
 

 פרטים והנחיות כלליות :
)הלן ; ספק  המועצה מקומית בית ג'ן מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים ,ספקים ויועצים

 בתחומי העשייה ן שירותים ת, להציע מועמדותם להיכלל במאגר המועצה מקומית למ השירות(
 .לפי הפירוט בנספח א' של המועצה המקומית השונים

 הסבר כללי : 
מקומית להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור המאגר זה מיועד לאפשר למועצה  .1

 א' לתקנות חובת המכרזים. 5בתקנה 
 וכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אלימועמדים המעוניינים להי .2

 באמצעות הדוא''ל תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.
מועצה ו/או בהצטרפות למאגר המובהר כי , אין בפרסום הודעה זו ובתהליך הרישום  .3

או את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/ ספק השירותהמקומית כדי להבטיח ל
והמועצה המקומית לא תהיה מחויבת  ,היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן

להעסיק יועץ שהצטרף למאגר המועצה המקומית . הזמנת עבודה והתקשרותה של 
תבוצע לפי צורכי המועצה המקומית בלבד ועל פי  ספק  השירותהמועצה המקומית עם 
 שיקול דעתה הבלעדי .

מקומית תהא הזכות לשנות העדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולמועצה  .4
ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש 

 את מסמכיהם שוב לאישור .
המועצה המקומית תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת  .5

הקבוע בהוראות מאגר זה , וזאת ללא  פ"יורטים במאגר זה שלא עהצעות בתחומים המפ
 מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים , והכל בהתאם להוראות כל דין .

  תנאי סף : 
את מועמדותם להיכלל במאגר עוסקים או תאגידים העומדים בכל התנאים להגיש רשאים 

 הבאים: 
בעל ניסיון במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת המועמדות במתן שירותים ו/או ביצוע  -

 עבודות בענף המוצע . 
להוכחת העמידה בתנאי הסף יפרט המועמד על ניסיונו )יש לצרף פרופיל או קורות חיים ( וכן על 

 .לקוחות להם ניתנו שירותים על ידו לרבות פרטי הקשר עם הלקוחות כאמור וכן המלצות 
בעל תעודות ו/או רישיונות המעידים על השכלה נדרשת ו/או הסמכה נדרשת בדין לצורך  -

עמידתו בתנאי הסף יש  להוכחתמתן שירותים אליהם מגיש המועמד בקשה להיכלל. 
  כאמור.העתק של התעודות ו/או הרישיונות  לצרף

 
 תנאי סף למנהלי פרויקטים ומפקחים:

 הלן : על המועמדים לעמוד בתנאי הסף של
בעל תעודת הנדסאי או בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר באחד מתחומי ההנדסה 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על האזרחית ו/או האדריכלות ו/או החשמל ו/או המכונות. 
  המועמד לצרף העתק תעודה המעידה על תואר כאמור.

 
 
 

 מסמכים להגשה : 
מועמדים המבקשים להיכלל במאגר והעומדים בתנאי הסף דלעיל יצרפו לבקשתם את כלל 

 המסמכים הבאים : 
על כלל הפרטים הנדרשים בטופס  'בכנספח טופס בקשה להיכלל במאגר בנוסח המצורף  -

 חתום. 
 לעיל.  3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  -
 אישור בדבר ניהול ספרים בתוקף . -
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור , על שם המועמד בתוקף .  -
 העתק תעודת עוסק מורשה . -
 המלצות -



2 
 

 פרופיל מקצועי / תמצית שירותים/ קורות חיים.  -
אישור מורשה חתימה מאומת כחוק על ידי רו''ח /עו''ד ) ככל שהמועמד הינו תאגיד או  -

 שותפות( 
 אישור ניהול חשבון בנק או המחאה מבוטלת . -

מידה ולא צירף המועמד לבקשתו להיכלל במאגר איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ב
החברה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט , שלא לכלול את המועמד במאגר או 

לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או 
מפגמים שאינם מהותיים , לפי שיקול דעתה  ה וכן רשאית החברה להתעלםהנתונים המפורטים ב

 הבלעדי. 
 

 אופן ההגשה והמועד האחרון להגשה : 
אחד   PDFכלל מסמכי הבקשה יוגשו כשהם חתומים כדין והמסמכים הנלווים בסריקה בקובץ 

 mankal@beit-jann.muni.ilבמייל 
ו/או העדר אפשרות להעלאת קבצים באופן המתואר לעיל , יש לפנות בכלל מקרה של תקלה 

 כאמור. 
 אישור רישום במאגר : 

אישור רישומו של מועמד במאגר ייעשה על ידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם המועצה 
 .כל דין. ויפורסם באתר המועצה המקומית פ"יהמקומית ע

 . 14:00שעה  15/7/2020ם מועד אחרון להגשת בקשה לרישום עד לא יאוחר מיו
 

 בכבוד  רב           
 עו"ד ראדי נג'ם         
 ראש המועצה המקומית       
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 נספח א'         

 טבלת מקצועות ושירותים                                  

 פירוט השירותים פירוט השירותים
 ענף : הנדסה / נכסים 

 מנהלי פרויקטים                           •
 מתכנני / אדריכל נוף  •

 יועצי מבנה וקונסטרוקציה  •
 יועצי תשתיות ופיתוח  •

 יועצי איכות סביבה  •
 שמאים  •

 מפקחי בניה  •

 מתכנני ערים  •
 מהנדסי בניין  •

 מתכנן דמוגרפי  •
 יועצי נגישות  •

 יועצי תאורה חשמל ותקשורת  •

 יועצי מעליות  •

 יועצי אקוסטיקה  •
 יועצי מערכות גז וחימום  •
 יועצי קרינה  •

 יועץ מיגון  •

 יועצי אנרגיה מערכות חכמות  •

 מבקר איכות בניה  •
 מודדים  •

 אדריכלים •
 מתכנני תנועה / יועצי תנועה  •
 יועצי בטיחות  •

 יועצי /מתכנני מים, ביוב  •
 יועצי חשמל •

 אספלט וכבישים קבלני תיקוני •

 ענף רכש :
 דברי מזון וכיבודים

 מוצרי נקיון
 ריהוט משרדי

 ציוד משרדי ומוצרי אומנות •
 ציוד חשמל •

 חומרי בנין ואניסטלציה •
 מחשבים וציוד היקפי •

 דברי דפוס ופרסום •
 פרסום בעיתונות •

 עבודות אלומניום וזגגות •
 עבודות מסגרות •
 עבודות נגרות •

 מזגנים •
ומערכות קירור טכנאי מזגנים  •

 )תיקונים(
 טכנאי מערכות חימום והסקה •

 הערה:    
בתחומים לעיל, תינתן העדפה לתושבי הכפר 

 . ג'ן , בתנאים שווים-בית

 ענף :  תברואה 

 יועץ סביבתי  •

יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים  •
 לפינוי אשפה ונקיון

 מומחה בתחום פיקוח סביבתי  •
 יועץ מיחזור  •

יועץ להכנת תכנית אב לטיפול  •
 בפסולת 

 ענף : גזברות כספים ביקורת 
 

יועצי בקרת שכר לעובדי קבלן  •
 בתחומי השמירה והניקיון 

יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי  •
 ממשלה ורמ''י

 ענף : כללי  
,סלולר שילוב   iptיועצי טלפוניה ) •

 מערכות תקשורת ( 
יועץ מחשוב ומערכות תקשורת  •

 ומדיה
 יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה •

 יועצי ביטוח •

 נושא כללי : עורכי דין להתמחות ב: 
 דיני מקרקעין  •

 הוצאה לפועל •
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 נספח ב' 
 טופס בקשת הצטרפות למאגר 

 
  פרטים כלליים : .1
 שם המועמד : _________________________ -
 ______________________מס' זהות /עוסק מורשה/ח.פ :  -
 מען משרד : ____________________ -
 טלפון נייד ליצירת קשר : _______________________ -
 טלפון נייח ליצירת קשר : ____________________ -
 דואר אלקטרוני : _______________________ -

 
בצידה הימני של הקובייה הרלוונטית  X)יש לסמן  משנה בהם מעוניין להיכלל המאגרי  .2

לבחור תחום אחד בלבד , במידה והמבקש ירשום יותר מתחום אחד, המועצה המקומית 
  תבחר על דעת עצמה את התחום המתאים ביותר (

 פירוט השירותים פירוט השירותים
 ענף : הנדסה / נכסים 

                           מנהלי פרויקטים 

 נוף  מתכנני / אדריכל 
  יועצי מבנה וקונסטרוקציה 
  יועצי תשתיות ופיתוח 

  יועצי איכות סביבה 
  שמאים 

  מפקחי בניה 

  מתכנני ערים 

  מהנדסי בניין 
  מתכנן דמוגרפי 

  יועצי נגישות 
  יועצי תאורה חשמל ותקשורת 
  יועצי מעליות 

  יועצי אקוסטיקה 
  יועצי מערכות גז וחימום 

  יועצי קרינה 
  יועץ מיגון 

  יועצי אנרגיה מערכות חכמות 

  מבקר איכות בניה 

  מודדים 
 אדריכלים 
  מתכנני תנועה / יועצי תנועה 

  יועצי בטיחות 
  יועצי /מתכנני מים, ביוב 

 יועצי חשמל 
 קבלני תיקוני אספלט וכבישים 

 ענף רכש :
 דברי מזון וכיבודים 

 מוצרי נקיון 
 ריהוט משרדי 
  אומנותציוד משרדי ומוצרי 

 ציוד חשמל 
 חומרי בנין ואניסטלציה 

 מחשבים וציוד היקפי 

 דברי דפוס ופרסום 

 פרסום בעיתונות 
 עבודות אלומניום וזגגות 

 עבודות מסגרות 
 עבודות נגרות 
 מזגנים 

  טכנאי מזגנים ומערכות
 קירור )תיקונים(

  טכנאי מערכות חימום
 והסקה

 הערה:    
לתושבי הכפר בתחומים לעיל, תינתן העדפה 

 . ג'ן , בתנאים שווים-בית

 ענף :  תברואה 
  יועץ סביבתי 

  יועצים מקצועיים לעריכת
 מכרזים לפינוי אשפה ונקיון

  מומחה בתחום פיקוח
 סביבתי 

 ענף : גזברות כספים ביקורת 
  יועצי בקרת שכר לעובדי קבלן

 בתחומי השמירה והניקיון 
  יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי

 ממשלה ורמ''י
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  יועץ מיחזור 

  יועץ להכנת תכנית אב
 לטיפול בפסולת 

 ענף : כללי  
 ( יועצי טלפוניהipt   סלולר,

 שילוב מערכות תקשורת ( 

  יועץ מחשוב ומערכות
 תקשורת ומדיה

  יועץ לעריכת מכרזי שמירה
 ואבטחה

 יועצי ביטוח 

 נושא כללי : עורכי דין להתמחות ב: 
  דיני מקרקעין 
 הוצאה לפועל 

 

 

 הצהרות המציע : 

אני /אנו מצהיר/ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו לעיל , הינם נכונים ומלאים וכי כל 
האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת . ידוע לי/ 

לנו ואני/ו מסכים/ים כי באחריותי/נו לעדכן את המועצה המקומית בדבר כל שינוי פרטים 
 וכן כל פרט רלוונטי לרישומי/נו במאגר .  מהפרטים דלעיל

 

 ___________________   ________________      __________________ 

 חותמת   חתימה    תאריך  

 
 


