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 הגשהותנאי הנה להגשת הצעות הזמ

 
 עבור עיריית נוף הגליל מהנדס/הנדסאי ביצועשירותי למתן 

 
מתן ת לבזאת להזמין הגשת הצעו תכבדתמ"( עירייהה" -להלן ) וף הגלילעיריית נ
י התנאים והמרכיבים פל "(השירותים " -להלן) ביצוע מהנדס/הנדסאישירותי 

 המפורטים להלן:
 

 השירותים כוללים ביצוע של כל הפעולות הדרושות לכך, לרבות:
 

הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים לצורך הוצאת מכרזים לביצוע  .0

 עבודות הנדסה אזרחית בנכסי העירייה ובפרויקטים ציבורים.

עבודות הנדסה אזרחית על פי תכניות מפרטים וכתבי ניהול פיקוח על ביצוע  .3

 כמויות לכל עבודה.

 בדיקה ואישור חשבונות קבלנים/ ספקים, עבור עבודות הנדסה אזרחית. .2

 בדיקת מפגעים וגיבוש פתרונות לסילוקם. .4

 בדיקת מבנים מסוכנים ומתן חוות דעת למהנדס העיר. .2

רשות בתחומים הבאים ניהול פרויקטים הנדסאים על פי תכונית עבודה של ה .6

 : ניקוז, כבישים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך ועבודת פיתוח עיר.

 פיקוח ותאום על עבודות קבלנים. .7

 ביקורת לתעודות גמר קבלנים. .8

 כל עבודה נוספת על פי דרישת הממונים. .9

 
 י סף:אנת
 
 רשאי להגיש הצעות רק מציע אשר הינו בגדר אישיות משפטית אחת. .0

 

 :ורק מי שעומד בתנאים הבאים ךא"( יעצמה" -צעות )להלן רשאי להגיש ה .3
 

תואר בהנדסה אזרחית שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה   3.0

 .גבוהה 

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים   3.3

 .או הנדסאי בניין 0928והאדריכלים , תשי"ח 

 .רישום בפנקס ההנדסאים  3.2



 עיריית נוף הגליל
cipality Of Nof HagalilMuni 

 רכש -מינהל כספים וגזברות 

 Municipality Of Nof Hagalilעיריית נוף הגליל 

 70-1515180, פקס' 70-1018057, טל' 6118671, נוף הגליל 61שדרות מנחם אריאב 

ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול ו/או פיקוח ו/או  –למהנדסים   3.4
יש לצרף הוכחות והמלצות, כולל אנשי ביצוע של פרויקטים הנדסאיים 

 קשר ודרכי התקשרות.

ניסיון של ארבע שנים לפחות הניהול ו/או פיקוח ו/או  –להנדסאים   3.2
יש לצרף הוכחות והמלצות, כולל אנשי   -ביצוע של פרויקטים הנדסאיים 

 שר ודרכי התקשרות.ק

 
 תנאים נוספים

 
 ציע שהוא תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:מ 3.6

 
 עודת רישוםת 3.6.0

 תקנון ההתאגדות 3.6.3

 דפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחיתת 3.6.2

ישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף א 3.6.4
 לשנה הנוכחית.

 פה, ברמת שפת אם. -כושר ביטוי בעברית, בכתב ובעל  3.7

 שליטה וידע בהפעלת מחשב ובתכנת אופיס.   3.8

 יכולת הצגת תכנים מקצועיים מול קהל ומול גורמי מקצוע.  3.9

 חובה -רישיון נהיגה ורכב  3.01

יכולת עבודה בתנאי לחץ , עבודה עצמאית ובצוות , אמינות  3.00

ומהימנות , עבודה בשעות בלתי שגרתיות, קפדנות ודייקנות בביצוע 

ויוזמה, סבלנות וסובלנות, נשיאה  משימות, כושר ארגון, עצמאות

באחריות , יכולת תאום, כושר טיפול במספר משימות במקביל , כושר 

ניהול מו"מ ויכולת ייצוג העיריה בפני גורמים חיצוניים , יכולת עבודה 

 משרדית ושטח, יחסי אנוש , יכולת קבלת מרות.

 
ע לא תצהיר של מנכ"ל המציע המאשר כי מי ממנהלי ו/או עובדי המצי 3.03

הורשעו בעבירות שיש עימן קלון וכי עיסוקיו האחרים או מקצועו אינם 
 עשויים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו בעירייה.

 

ה, לעובד החברה או לחבר המועצ קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר  3.02
 עפ"י הנוסח המצורף כנספח להצעה.

 
הפרטים שבטופס הצעת המציע תוגש על גבי טופס זה. המציע ימלא את כל  .2

 ההצעה ויחתום עליו בחתימה מלאה.
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 0במעטפות סגורות למחלקת הרכש בקומה  ידניתההצעה יש להגיש  את .4
 00:11שעה ב 37.2.3131יום עד  0בעיריית נוף הגליל שדרות מנחם אריאב 

 "(.עהצהה" -להלן )
 .תקבלתלא משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת  -לתשומת ליבכם 

 
לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה אחרת  תחייב האינ עירייהה .5

 כלשהי.
 

 מיום ההודעה על זכייתו.ימים  2עירייה תוך מחויב לחתום הסכם עם ה וכהזה .6
 

 תרשאי עירייההיה הת - עירייהבאם הזוכה נמנע מלחתום על ההסכם עם ה .7
 ל לפי שיקולכהולחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, או לבטל את ההזמנה, 

 עירייה, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת שתעמוד לעירייהדעתה הבלעדי של ה
 כלפי הזוכה, במקרה כזה, עפ"י כל דין.

 

שעות עבודה בחודש ,העבודה תתבצע במשרדי  081עד היקף המשרה  .8
 אגף ההנדסה ובשטח.

 
 .לתקופה של חצי שנה – תקופת ההתקשרות .9

 
לא תשולם  על בסיס שכר חודשי כולל כל הוצאות. התמורה תשולם – תמורה .01

 כל תמורה מעבר לתמורה הנקובה לעיל. 
 

מהנדסת  –סבטלנה גרמן גב' לבירורים יש לפנות  ללבירורים נוספים  .00

 german@nallit.org.ilמייל:  6478802-14העיר  טל'        

 
קורות חיים, כתובת תעודת עוסק מורשה, להגיש בצירוף יש  ההצעהאת  .03

 ., המלצות והמסמכים הרלוונטייםעל השכלה דוא"ל, תעודות

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 חיים עזרן    
 מנהל הרכש    
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 הצעה:
 

 ח.צ./ח.פ./ת.ז. _____________ אני __________ הח"מ _________
 

 כדלקמן:ציע כתובת __________________ מ
 
לחודש עבור כל השירותים המפורטים ₪ מורה בסך של ___________ ת

 בהצעה זו.
 
 

 
 המחירים אינם כוללים מע"מ *
 

המשתמע ממנה, הינה בתוקף למשך הצעתי זאת, עם כל הנובע ממנה וכל 
 ( יום מיום הגשתה.91לא פחות מתשעים )

 
 

                                                                  ________________ 
 ימת המציעחת                                                                      

 
 

 :פרטי המציע
 

 _________________________השם: 
 

 :_________________/ח.פמספר ת.ז.
 

 הכתובת: ______________________
 

 דוא"ל_________________________
 

 פקס' _____________________הטלפון: _______________ מס'
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 נספח א' להצעה

 
 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 

 
 הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות הסעיפים הבאים: .0
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 033סעיף   0.0
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
בן זוג, הורה,  -א יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" בו, ל 
 בן או בת, אח או אחות." 

 
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור 03כלל  0.3 
 ברשויות  המקומיות הקובע:   

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,   
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה"  
 ()ב((."0)2-()ב( ו0)0)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  074סעיף  0.2 

פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי " 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -עצמו או על ידי בן 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה." 

 
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

 
)מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או  יש / איןבין חברי מועצת העירייה  3.0 
 בת, ואף לא סוכן או שותף.  
 
)מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד  יש / אין 3.3 
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו   
 בו. הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  3.2 
 
חבר  )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שהוא יש / אין 3.4 
 הנהלה או חבר בחבר נאמנים ללא בעלות או שליטה.  
 

 
י אם יש לי ידוע לי כי ועדת הרכש של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעת .2

 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .4

 הינו אמת. 
 
 
( 2א') 033אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  3/2לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב  
א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 033להתיר התקשרות לפי סעיף  
 ברשומות. 

 
 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________  

 


