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  מסמכי הערכה וניסיון
 פרטים על המשתתף .2

 

       שם המשתתף: .1.1

         מס' הזיהוי: .1.1

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.1

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.1

         תפקיד איש הקשר:  .1.1

          טלפונים: .1.1

         פקסימיליה: .1.1

         דואר אלקטרוני:  .1.1

 

 0.2העסקת מהנדס להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .0
. היה המציע : המציע הינו מהנדס אזרחי רשום בעל רישיון בתוקףהשכלה, רישום ורישוי

 , הרישום והרישוי, כאמור.הגורם מטעמו בעל ההשכלה יהיהתאגיד, 
י עובד מעביד, לכל הפחות ובלבד שהינו עובד המציע/ה, ביחס -" גורם מטעמולעניין זה, "

 החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז 11במשך 

 מס' רישיון שנות ניסיון שם העובד

   

 

 0.2להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .2
, בשלושה עבור ובהזמנת גופים ציבוריים ת בקרה,המציע שימש כחברניסיון מקצועי: 

)להלן: ם של עבודות פיתוח ו/או תשתית ובשלושה פרויקטים של בינוי מבני ציבור פרויקטי
  :, במצטברהתנאים הבאים שמתקיימים לגביהם ,"(פרויקטים"ה

של  כל אחד מן הפרויקטים, הינו בסךהעבודות הקבלניות בשל החוזי ההיקף הכספי  .1.1.1
 )לא כולל מע"מ(, לכל פרויקט.₪  ליוןימ 1לפחות 

 למועד עדו 1.1.1111 במסירתם למזמינים, בתקופה החל מיוםהפרויקטים הושלמו  .1.1.1
 "(. הקובעת התקופה" )להלן: האחרון להגשת ההצעות למכרז

מן הפרויקטים, סיפק את כל השירותים המנויים במפרט  1 -לכל הפחות ב .1.1.1
 .כנספח א' למסמך ג'השירותים המצורף 

 לעניין סעיף קטן זה:
י , אולמות ספורט, בתציבוריים מבנים ומתקנים ציבוריים )לרבות חניונים" מבני ציבור"

 ספר, גני ילדים, בתי כנסת, מתנ"סים ועוד(.
 כל פרויקט באתר אחד. -" פרויקטים"
 רשויות, רמ"י, 1991-הגופים הכפופים לחוק חובת המכרזים תשנ"ב -" גופים ציבוריים"

מוסדות להשכלה גבוהה, גופים דו מהותיים ביוב, תאגידי מים ו, תאגידים עירוניים, מקומיות
 .וכיו"ב
 

פרויקטים בסה"כ. לפיכך על המציע לבחור בקפידה את הפרויקטים  11 -אין להציג למעלה מ 
 .המוצגים לצורך עמידה בתנאי הסף ובבחינת האיכות

 



 
הציבורי  הגוףשם  

עבורו בוצעו 
 העבודות*

מתן  תקופת
 השירותים

 ]חודש ושנה[
  -; עד -מ

האם ומתי העבודות 
הושלמו במסירתם 

 למזמינים0
השלב שבו מצויות 

 העבודות 

מהות השירותים 
 שניתנו 

לפרט ככל ]יש 
הניתן, לרבות 

 שלבים בביצוע[ 

היקף 
כספי של 

 הפרויקט

 הקשר איש
לבירור פרטים 
)שם מלא + מס' 

 (דוא"לטלפון + 

2.        

0.        

2.        

2.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

2/.        

 

  



 

 5.0העסקת עובדים להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .2
, לכל הפחות, שני מהנדסים אזרחיים בתחום הצוות המקצועי של המציע יכלול: מקצועי צוות

בפיתוח  שנים 1בעל ניסיון של  בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות, שאחד מהם, לפחות, הוא
 ציבורית. כמו כן, לעובדים יש יחסי עובד מעביד עם המציע/ה.תשתיות ובנייה 

 

האם קיימים  תחום העסקה שנות ניסיון שם העובד מס' 

יחסי עובד 

 מעביד?

1     

1     

1     

1     
 

        
לאחר אנו, ____________________המוסמכים להתחייב בשם המציע ______________, 

עשה נלעונשים הקבועים בחוק באם לא  יםהיה צפוינלהצהיר את האמת וכי  נוכי עלי נושהוזהר
כי כלל המידע שמסרנו לעיל הינו האמת ומלוא המידע ביחס למציע ועמידתו בזאת  יםכן, מצהיר

 בתנאי הסף וניקוד האיכות.
 

 ____________________שם המשתתף: _       
      

 ____________חתימת וחותמת המשתתף:        
         

 תאריך: _______________________       
 

 

 

 עו"ד אישור

בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________,  והריני לאשר, כי ביום ________, הופיע

מר/גב' ____________, ואשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 

 יםצפוי ולהצהיר את האמת וכי יהי הםכי עלי הםשהזהרתי לי באופן אישי, ולאחר יםהמוכר

 עליו בפני. מודלעיל וחת םנכונות תצהיר וכן, אישר ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר כמו כן, 

___ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של _________

 בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
 

      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            

 


