אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגרי ספקים/מציעים בתחום התכנון
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת קו מוצרי דלק בע"מ )שתיהן יחד יכונו להלן" :החברה"( מבקשת
בזאת לערוך מאגרי מתכננים לפי תקנה  16לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-בתחומי התכנון
המפורטים להלן .לפיכך החברה מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש בקשות להיכלל ברשימה אחת או יותר.
מאגרי המתכננים ישמשו את החברות לצורך עריכת מכרזים סגורים ופנייה תחרותית לקבלת הצעות ,בהתאם
להוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב– 1992ותקנות 5א ו 16-לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג–.1993
מתכננים הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים להיכלל במאגרי המתכננים ,לרבות מתכננים אשר כבר נכללים
במאגרי החברה במועד פרסום הודעה זו ,מוזמנים להגיש מעטפה ובה טופס הבקשה המופיע באתר
האינטרנט של החברה )שכתובתו  ,(www.pei.co.ilבתוספת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים ,כמפורט שם.
על המעטפה יש לציין "מאגרי מתכננים" .עבור כל מאגר יש להגיש מעטפה נפרדת ,שתכלול את כל המסמכים
הנדרשים לאותו מאגר ,ועליה יצויין בבירור שם המאגר אליו מוגשת הבקשה ומספרו.
יודגש כי מתכנן קיים שלא יפנה במסגרת הליך זה ,ייגרע ממאגרי המתכננים של החברה.
המעטפה תוגש לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה )הסדנאות  3א.ת .הרצליה פיתוח ,קומה  ,(1לא יאוחר
מיום .10.6.2018
לבירורים בקשר עם מודעה זו יש לפנות בכתב בלבד אל גב' ליאת שרון במייל.liat@pei.co.il :
הפניות תיבחנה בידי ועדת המכרזים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בהודעה זו ובאתר החברה.
מתכננים שימצאו מתאימים לפי שיקול דעת הוועדה יכללו במאגר המתכננים ,והודעה על כך תישלח להם.
להלן התחומים בהם מעוניינת החברה לערוך מאגרי מתכננים:
.1
.2
.3
.4

 - 18/173מתכננים לעבודות צנרת להולכת דלק ובתי שאיבה לדלק.
 - 18/174מתכננים למיכלי פלדה.
 - 18/175מתכננים לעבודות ריתוך ,ציוד ,קונסטרוקציה וכיבוי אש.
 - 18/176מתכננים לעבודות מכשור אלקטרוני וחשמל.

לצורך ביצוע עבודה משרד התכנון יעסיק את כל כח האדם הנחוץ על מנת לבצע כראוי את העבודה ,ולרבות
כח אדם מסוג מסויים ובעל הכשרה ונסיון ,כפי שתדרוש החברה.
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אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
אופן הגשת מסמכי הבקשה:
 .1הבקשות יוגשו בהעתק אחד עבור כל מאגר מתכננים ,בשפה העברית ובמעטפה סגורה שעליה שם
המבקש ושם המאגר ,ותכלול את מסמך הזמנה זה ,לרבות כל נספחיו ,וכל הבהרה בכתב שתפרסם
החברה בקשר להזמנה זו.
 .2יש למלא טופס בקשה נפרד ,בצירוף כל המסמכים הדרושים ,עבור כל מאגר מתכננים.
 .3יש להגיש בקשות עד לתאריך ) 10.6.2018להלן" :המועד האחרון להגשת בקשות"( לתיבת המכרזים
שבמשרדי החברה )הסדנאות  3א.ת .הרצליה פיתוח ,קומה  .(1בקשה אשר תוגש לאחר המועד הקבוע
לעיל ,לא תיבדק כלל ,והמבקש לא יוכל להיכלל במאגרי המתכננים ,ולא יוכל להגיש בקשה להיכלל בהם
עד למועד ריענון הרשימה.
 .4החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למבקשים )כולם או חלקם( בבקשה לקבלת
הבהרות ,מידע ,נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת הבקשות .במקרה זה ,המבקשים
יעבירו לחברה את כל המידע הנתונים והמסמכים המבוקשים ,זאת בתוך המועד שקבעה החברה
בפנייתה ,והשלמתם תצורף לבקשה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.
 .5יובהר ,כי לצורך כניסה למאגר המתכננים של החברה ,נדרש המבקש להגיש שמות של שלושה ממליצים,
כמפורט בטופס הגשת הבקשה .החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות
לאחד או יותר מן הממליצים ,לצורך קבלת מידע על המבקש.
 .6לאחר בחינת הבקשה ,ואישור כי המבקש עומד בכל תנאי הסף כמפורט לעיל ,לרבות קיומו של ראיון
במשרדי החברה ,ייכנס המבקש למאגר המתכננים של החברה.
 .7החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע הכללתו במאגר של מבקש במקרים הבאים:
 .7.1לחברה ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות עם המבקש ,עובד מטעמו ,נותני שירות מטעמו ,או
נושאי משרה בכירים בו ,לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע
העבודה ,מאספקת הטובין או ממתן השירותים על ידו ,הפרת התחייבויות כלפי החברה ,חשד
למרמה וכיו"ב.
 .7.2במקרה של אירוע חדלות פירעון של המבקש ,אשר לא בוטל או נמחק בתוך  30ימים .מבלי לגרוע
מכלליות המונח ,ייחשב כאירוע חדלות פירעון )א( מתן צו לכינוס נכסים או צו למינוי מפרק זמני או
מפרק קבוע או מנהל מיוחד ,או אם הוגשה בקשה למתן צו כאמור )ב( קבלת החלטה על פירוק
מרצון )ג( נקיטת צעדים לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,תש"ם) 1980-ד( ניתן צו עיקול
כנגד נכס מהותי של המבקש.
 .7.3המבקש ,מי מנותני השירות מטעמו ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בגין
רשלנות מקצועית ,או שהוגש כנגדו כתב אישום/תביעה בגין רשלנות מקצועית.
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 .7.4בכל מקרה בו בנסיבות העניין החברה מעריכה כי מטעמים מקצועיים אין לכלול את המבקש
במאגר ,לרבות בשל העדר זמינות שלו לביצוע עבודות.
 .8בהגשת הבקשה מסכים המבקש כי אם ייכלל במאגר המתכננים לא תהיה לו כל טענה או תביעה או
דרישה מכל סוג בקשר לנושאים הבאים:
 .8.1לחברה תהיה הזכות לרענן ולעדכן בכל עת את התנאים הנדרשים להיכללות במאגר ,לרבות תנאי
סף .במידה ותעשה כן ,רשאית החברה לדרוש הגשת בקשה מחודשת ועדכנית ,או הגשת מידע
ומסמכים נוספים.
 .8.2לחברה תהיה הזכות לערוך בכל עת הסמכות ,קורסים או השתלמויות כתנאי להמשך החברות
במאגר המתכננים .המבקשים מתחייבים ,בעצם הגשת בקשה זו ,כי היה והם יכללו במאגר,
ודרישה כאמור תגיע מצד החברה ,הם )או עובדים מטעמם( ידאגו להשתתף בקורס או
בהשתלמות ,ולקבל את ההסמכה הנדרשת ככל ותדרש ,ויעמדו בכל דרישות החברה בהקשר זה,
לרבות תשלום דמי השתתפות ועלויות הקורס או ההשתלמות.
 .8.3החברה תהא רשאית לבצע מעת לעת הערכות לגבי טיב עבודתו של המתכנן ,ועמידתו ביעדים
שקבעה החברה ,לרבות עמידות בלוח הזמנים ,בתקציב הפרויקט ,ובדרישות האיכות .ההערות
תשמשנה את החברה הן בנוגע למסירת העבודות ,והן בנוגע לגריעתו של המבקש ממאגר
המתכננים.
 .8.4כל עוד המבקש חבר במאגר המתכננים של החברה ,הוא מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על
כל שינוי שיחול אצלו בקשר למידע ,הנתונים ,והמסמכים שהגיש במסגרת בקשתו להיכלל במאגר
המתכננים.
 .8.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על מתכנן לעמוד בכל עת בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו
–  ,1976ולהציג את האישורים הנדרשים עפ"י חוק .המתכנן מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי
על כל שינוי שיחול אצלו בקשר לעמידתו בתנאי זה.
 .8.6לחברה תהיה הזכות ,בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את אחד המאגרים או יותר,
או לגרוע מהם מתכנן אשר ימצא כי לא היה מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ,או לגרוע מהם
מתכנן בשל ניסיון שלילי נצבר של החברה עימו או בשל אי-עמידה באיזה מהוראות הזמנה זו או
בשל עילה אחרת שבדין.
 .8.7כי בעת ביצוע ההתקשרות בינו לבין החברה ,ומתן השירותים בפועל ,יחולו תנאי ההזמנות
וההסכמים הסטנדרטיים של החברה.
 .8.8כי בעת ביצוע התקשרות בינו לבין החברה ,יידרש להעביר את כל תוצרי עבודתו ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,מפרט טכני ,כתב כמויות ואומדן ,בתצורה העומדת בכל הוראות התקנות
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שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( ,תשע"ג 2013-ובפרט הוראות תקנה
 35לתקנות אלה בעניין התאמות נגישות בשירותי האינטרנט.
 .8.9כי הוא יודע שתנאי לביצוע עבודות עבור החברה הוא קיומו של ביטוח מתאים ,וכי הוא ימציא
אישורי ביטוח לרבות אחריות מקצועית מתאימים ותקפים לפי דרישות החברה.
 .8.10כי לא יסב התקשרויות עם החברה או יעביר עבודות להן מונה על ידי החברה למתכננים אחרים
מבלי לקבל את אישור החברה בכתב ובראש.
 .9מוצהר ומודגש במפורש כי אין בהצטרפות למאגר מתכננים כלשהו ,כדי להוות תחליף לדרישות ולתנאים
מקדמיים אשר עשויים להידרש על ידי החברה בכל פנייה לגופה ,בהתאם לשירותים המסויימים
שיתבקשו.
 .10החברה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במכרזים בהם נדרש תכנון מיוחד או יוצא דופן,
במסגרת פניה תחרותית לביצוע עבודה כלשהי ,החברה תפנה במידת הצורך למתכננים החברים
ברשימה לצורך עריכת דירוג איכות לביצוע העבודות המבוקשות .יובהר ,כי אם תבחר החברה לעשות
כן ,תודיע על כך לכל המתכננים המופיעים ברשימה ,ותציג את משקולות האיכות לעניין הפנייה
התחרותית.
 .11החברה אינה מתחייבת למסור עבודות כלשהן לכל אחד מהמתכננים במאגרים והיא תפעל על פי שיקול
דעתה הבלעדי .השירותים בפועל ירכשו מעת לעת על פי צרכי החברה ובהתאם לדרישות החברה.
 .12יובהר כי אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה לערוך מכרז או הליך
פניה לקבלת הצעות אף למתכננים שלא נכללו במאגר או כל הליך אחר .כמו כן ,אין בהליך זה כדי להגביל
את שיקול דעתה של החברה שלא לפנות לכל המתכננים שיכללו במאגר או לחלקם.
 .13יובהר כי כל ההסכמים בהם התקשרה החברה ימשיכו לעמוד בתוקפם.
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המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:
לצורך הגשת בקשה להיכלל במאגרי המתכננים ,נדרש המבקש לצרף את המסמכים
הבאים:
 .1טופס הגשת בקשה.
 .2נספח א'  -תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ,העדר הרשעות והעדר ניגוד עניינים– .
תשומת לב המבקשים מופנית לעובדה כי קיימים שני נוסחים של תצהיר זה ,בהתאם
למאגר אליו מבוקש להצטרף.
 .3נספח ב'  -פירוט פרויקטים לצורך עמידה בתנאי הסף.
 .4כל המסמכים והאישורים הרשומים לצד תנאי הסף לכל מאגר ,וכל מסמך נוסף הנדרש
לדעת המבקש להוכחת עמידתו בתנאי הסף.
מובהר כי יש להגיש בקשה נפרדת הכוללת סט מסמכים שלם ונפרד ,עבור כל סוג מאגר
מתכננים.
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תנאי סף למאגרי המתכננים
 - 18/173 .1מאגר מתכננים לעבודות צנרת להולכת דלק ובתי שאיבה לדלק
בכדי להיכלל במאגר המתכננים יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בו –

תנאי הסף

בנוסף לנספח א'
למבקש ניסיון מוכח בתכנון שלושה פרוייקטים להוכחת תנאי סף זה יצרף המבקש את נספח ב'
בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת כשהוא מלא ומאומת על ידי מורשה חתימה מטעם
בקשות ,של מערכות צנרת דלק לפי תקני  API 5Lהחברה ,וכן כתבי כמויות בקשר לפרויקטים
או  ASME A106בקוטר מינימלי של  "4ואורך העומדים בתנאי הסף.
מינימלי של  4,000מטר במצטבר ,שהתחיל
והסתיים ,או נמצא בשלבים מתקדמים.
למבקש ניסיון בתכנון שלושה פרוייקטים בשלוש להוכחת תנאי סף זה יצרף המבקש עותק נוסף של
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות ,של נספח ב' ביחס לתנאי סף זה ,כשהוא מלא ומאומת
מערך קונסטרוקציה במשקל מינימלי מצטבר של על ידי מורשה חתימה מטעם החברה ,וכן כתבי
 10טון.

כמויות בקשר לפרויקטים העומדים בתנאי הסף.

למבקש ידע מוכח של תקני  APIהרלוונטים, 5L :

להוכחת תנאי זה יוגשו מסמכי תכנון שהוכנו על ידי

 ,610ותקני  ,ASME 31.4כמתבטא במסמכי

המבקש והעומדים בדרישות הסעיף.

התכנון  MTO -מפרטים טכנים ותיעוד שהכין
בפרויקט אחד לפחות.
למבקש נסיון מוכח בהגשת תוכניות לקבלת להוכחת עמידה בתנאי סף זה יחתום המבקש על
היתרים סטטוטוריים לרשויות והכרת הדרישות תצהיר בנוסח המפורט בנספח א'.
והתקנות של המשרד לאיכות הסביבה בהקשר
להולכת דלק.
המבקש מחזיק ברשיון שימוש בתוכנות ייעודיות להוכחת תנאי זה יגיש המבקש תצהיר בנוסח
הנדרשות לביצוע העבודה  -אוטקד.MS PROJ ,

המפורט בנספח א'.
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למבקש עובד לפחות מהנדס בכיר אחד בעל תואר

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את

בהנדסת מכונות ממוסד לימודים מוכר על ידי

הסכם העסקה של העובד במבקש ,כמו כן יש לצרף

המועצה להשכלה גבוהה ,ובעל וותק מוכח של

העתק תעודת סיום תואר וקורות חיים של העובד.

עבודה בארץ בתכנון צנרת פלדה להולכת תזקיקי
דלק בלחץ של  5שנים לפחות.
המבקש הינו אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד

להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת זהות ו/או תעודת

בישראל .ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא

התאגדות ו/או תעודת עוסק מורשה של המבקש.

תאגיד הרשום כדין בישראל ,ו/או שהוא עוסק
מורשה כדין בישראל.
ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל

להוכחת תנאי זה יש לצרף אישורים בתוקף לפי חוק

אישורים ותצהירים תקפים בהתאם להוראות חוק

עסקאות גופים ציבוריים ,ולחתום על התצהיר

עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

בנספח א'.

לצורך עמידה בתנאים אלו יש לצרף את המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל .יובהר כי מבקשים אשר לא
יעמדו בתנאים המפורטים להלן ו/או לא יספקו מסמכים כנדרש ,לא תישקל פנייתם.
מובהר ,כי מבקשים שיעמדו לכאורה בתנאי הסף המפורטים לעיל ,יוזמנו לראיון בחברה לצורך היכרות,
בדיקת זמינות המבקש לביצוע פרוייקטים ,וקבלת הבהרות בנוגע לעמידה בתנאי הסף במידת הצורך.
אי הופעת המבקש לראיון שנקבע לו על ידי החברה ,תביא לאי הכללתו במאגרי המתכננים .רק לאחר
ראיון זה תקבל החברה החלטה בדבר בקשת המבקש להיכלל במאגר המתכננים.
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 - 18/174 .2מתכננים למיכלי פלדה
בכדי להיכלל במאגר המתכננים יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת

תנאי הסף

העמידה בו
למבקש ניסיון מוכח בתכנון של שיפוץ אשר מוגדר להוכחת תנאי סף זה יצרף המבקש את נספח ב'
כ major repair -בתקן  API653,או בהקמת שני כשהוא מלא ומאומת על ידי מורשה חתימה מטעם
מיכלי דלק עיליים לפחות ,בנפח  4,000מ"ק החברה ,וכן כתבי כמויות בקשר לפרויקטים
לפחות כל אחד לפי תקני API 650/3בחמש העומדים בתנאי הסף.
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות.
למבקש ידע מוכח כמתבטא במסמכי התכנון -

להוכחת עמידה בתנאי סף זה יחתום המבקש על

 MTOמפרטים טכנים ותיעוד של תקני API

תצהיר בנוסח המפורט בנספח א'.

הרלוונטים .650/3 -
למבקש ניסיון מוכח בהגשת היתרים סטטוטוריים להוכחת עמידה בתנאי סף זה יחתום המבקש על
לרשויות והכרת הדרישות והתקנות של המשרד תצהיר בנוסח המפורט בנספח ב'.
לאיכות הסביבה בהקשר לאחסון דלק.
למבקש עובד לפחות מהנדס בכיר אחד בעל תואר לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את
בהנדסת מכונות או הנדסת בניין או הנדסה הסכם העסקה של העובד במבקש ,כמו כן יש לצרף
אזרחית ממוסד לימודים מוכר ע"י המועצה העתק תעודת סיום תואר וקורות חיים של העובד.
להשכלה גבוהה ,ובעל וותק מוכח של עבודה בארץ
בתכנון מיכלי דלק בנפח מינימאלי  6000קוב
שנבנו לפני תקן  API650או שופצו לפי תקן
 API653-MEJOR REPAIRשל  5שנים לפחות.
המבקש הינו אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד

להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת זהות ו/או תעודת

בישראל .ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא

התאגדות ו/או עוסק מורשה של המבקש.

תאגיד הרשום כדין בישראל ,ו/או שהוא עוסק
מורשה כדין בישראל.
ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל להוכחת תנאי זה יש לצרף אישורים בתוקף לפי חוק
אישורים ותצהירים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ולחתום על התצהיר
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

בנספח א'.

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 4612002 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טל' I 09-9528611-4:פקס I 09-9528139:דוא"ל liat@pei.co.il

אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות

לצורך עמידה בתנאים אלו יש לצרף את המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל .יובהר כי מבקשים אשר לא
יעמדו בתנאים המפורטים להלן ו/או לא יספקו מסמכים כנדרש ,לא תישקל פנייתם.
מובהר ,כי מבקשים שיעמדו לכאורה בתנאי הסף המפורטים לעיל ,יוזמנו לראיון בחברה לצורך היכרות,
בדיקת זמינות המבקש לביצוע פרוייקטים ,וקבלת הבהרות בנוגע לעמידה בתנאי הסף במידת הצורך.
אי הופעת המבקש לראיון שנקבע לו על ידי החברה ,תביא לאי הכללתו במאגרי המתכננים .רק לאחר
ראיון זה תקבל החברה החלטה בדבר בקשת המבקש להיכלל במאגר המתכננים.
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 - 18/175 .3מתכננים לעבודות ריתוך ,ציוד ,קונסטרוקציה וכיבוי אש.
בכדי להיכלל במאגר המתכננים יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בו

תנאי הסף

למבקש ניסיון של שנה לפחות בתכנון לפי  NFPA11להוכחת תנאי סף זה יצרף המבקש את נספח ב'
או הוראות מכ"ר  ,511של מערך כיבוי אש בעלות כשהוא מלא ומאומת על ידי מורשה חתימה מטעם
החברה ,וכן את אישור מכון התקנים לתכנון.

של לפחות מליון ש"ח.

המבקש מחזיק ברשיון שימוש בתוכנות ייעודיות להוכחת תנאי זה יגיש המבקש תצהיר בנוסח
הנדרשות לביצוע העבודה  -אוטקד.MS PROJ ,

המפורט בנספח א'.

למבקש עובד לפחות מהנדס בכיר אחד בעל תואר

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את

בהנדסת מכונות או הנדסה אזרחית או תואר מקביל

הסכם העסקה של העובד במבקש ,כמו כן יש

ממוסד לימוד מוכר ,ובעל וותק מוכח של עבודה

לצרף העתק תעודת סיום תואר וקורות חיים של

בארץ בתכנון מערך כיבוי אש לפי  NFPA11או

העובד.

הוראות מכ"ר  ,511של מערך כיבוי אש בעלות של
לפחות מליון  ₪של  5שנים לפחות.
המבקש הינו אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד

להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת זהות ו/או

בישראל .ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא

תעודת התאגדות ו/או עוסק מורשה של המבקש.

תאגיד הרשום כדין בישראל ,ו/או שהוא עוסק
מורשה כדין בישראל.
ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל

להוכחת תנאי זה יש לצרף אישורים בתוקף לפי

אישורים ותצהירים תקפים בהתאם להוראות חוק

חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ולחתום על התצהיר

עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

בנספח א'.

לצורך עמידה בתנאים אלו יש לצרף את המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל .יובהר כי מבקשים אשר לא
יעמדו בתנאים המפורטים להלן ו/או לא יספקו מסמכים כנדרש ,לא תישקל פנייתם.
מובהר ,כי מבקשים שיעמדו לכאורה בתנאי הסף המפורטים לעיל ,יוזמנו לראיון בחברה לצורך היכרות,
בדיקת זמינות המבקש לביצוע פרוייקטים ,וקבלת הבהרות בנוגע לעמידה בתנאי הסף במידת הצורך.
אי הופעת המבקש לראיון שנקבע לו על ידי החברה ,תביא לאי הכללתו במאגרי המתכננים .רק לאחר
ראיון זה תקבל החברה החלטה בדבר בקשת המבקש להיכלל במאגר המתכננים.
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 - 18/176 .5מתכננים לעבודות מכשור אלקטרוני וחשמל.
בכדי להיכלל במאגר המתכננים יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
תנאי סף

המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה
בו

למבקש ניסיון מוכח של תכנון לפחות  3פרויקטים להוכחת תנאי סף זה יצרף המבקש את נספח ב'
במהלך  3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת כשהוא מלא ומאומת על ידי מורשה חתימה מטעם
בקשות ,במתקני חשמל תעשייתים .לצורך החברה ,וכן כתבי בקשר לפרויקטים העומדים בתנאי
עמידה בתנאי סף זה ניתן להציג פרויקטים של הסף.
תכנון :מתקני מתח גבוה ,מתקני מתח נמוך,
מכשור ובקרה של מערכות חשמל ,ומכשור
ובקרה בתעשייה פטרוכימיה ובסביבה נפיצה.
למבקש עובד מהנדס חשמל בכיר אחד לכל לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את
הפחות ,בעל תואר בהנדסת חשמל ממוסד לימוד הסכם העסקה של העובד במבקש ,כמו כן יש לצרף
מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוה ,ובעל וותק העתק תעודת סיום תואר וקורות חיים של העובד
מוכח של עבודה בארץ בתכנון מערכות חשמל
)מתח גבוה ונמוך( במאגרי אכסון או זיקוק דלק,
או בסביבה פטרוכימית של  5שנים לפחות .יובהר
כי לא ניתן להציג פרויקטים של תכנון תחנות דלק
לצורך עמידה בתנאי זה.
למבקש עובד מהנדס חשמל אחד לפחות הרשום לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף אישור
בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל  -זרם על חברותו של העובד בפנקס המהנדסים ,ואת
חזק ,ובעל רישיון "חשמלאי מהנדס" ממשרד רשיונו של העובד ממשרד העבודה.
העבודה.
המבקש הינו אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד

להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת זהות ו/או תעודת

בישראל .ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא

התאגדות ו/או עוסק מורשה של המבקש.

תאגיד הרשום כדין בישראל ,ו/או שהוא עוסק
מורשה כדין בישראל.
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ככל שהמבקש הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל להוכחת תנאי זה יש לצרף אישורים בתוקף לפי חוק
אישורים ותצהירים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ולחתום על התצהיר בנספח
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

א'.

לצורך עמידה בתנאים אלו יש לצרף את המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל .יובהר כי מבקשים
אשר לא יעמדו בתנאים המפורטים להלן ו/או לא יספקו מסמכים כנדרש ,לא תישקל פנייתם.
מובהר ,כי מבקשים שיעמדו לכאורה בתנאי הסף המפורטים לעיל ,יוזמנו לראיון בחברה לצורך היכרות,
בדיקת זמינות המבקש לביצוע פרוייקטים ,וקבלת הבהרות בנוגע לעמידה בתנאי הסף במידת הצורך.
אי הופעת המבקש לראיון שנקבע לו על ידי החברה ,תביא לאי הכללתו במאגרי המתכננים .רק לאחר
ראיון זה תקבל החברה החלטה בדבר בקשת המבקש להיכלל במאגר המתכננים.
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טופס בקשה להיכלל במאגר מתכננים  -למילוי ע"י המבקש
שם המבקש ______________________________.
מס' ת.ז /.ח.פ /.עוסק מורשה_____________________.
איש קשר_______________________________.
תפקיד איש הקשר בחברה_____________________.
טלפון__________________________________.
נייד___________________________________.
פקס___________________________________.
דואר אלקטרוני___________________________.
כתובת המבקש_________________________________.
תחום ההתקשרות) :יש לסמן רק אחד .יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל סוג מאגר מתכננים(.
o

- 18/173מתכננים לעבודות צנרת להולכת דלק ומבני פלדה.

o

 - 18/174מתכננים למכלי פלדה.

o

 - 18/175מתכננים לעבודות ריתוך ,ציוד ,קונסטרוקציה וכיבוי אש.

o

 - 18/176מתכננים לעבודות מכשור אלקטרוני וחשמל.

שם הממליץ

תפקידו

הפרויקט בו עבד
המבקש עם
הממליץ

שנות העבודה
של המבקש עם
הממליץ

מספר הטלפון
של הממליץ
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נספח א' )למאגרי המתכננים לעבודות צנרת להולכת דלק ומבני פלדה ,מתכננים למיכלי פלדה,
מתכננים לעבודות ריתוך ,ציוד ,קונסטרוקציה וכיבוי אש ( –
תצהיר עמידה בתנאי סף ,העדר הרשעות והעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המבקש __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן
ולפי העניין" :המבקש"(.
המבקש הגיש בקשה להיכלל במאגר המתכננים ל______________ ]יש למלא את סוג המאגר[.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,מתקיימים במבקש כל תנאי הסף הנדרשים בהזמנה להיכלל
במאגר המתכננים.
הנני מצהיר כי המבקש בעל נסיון מוכח בהגשת תוכניות לקבלת היתרים סטטוטוריים לרשויות והכרת
הדרישות והתקנות של המשרד לאיכות הסביבה בהקשר להולכת דלק.
הנני מצהיר כי המבקש מחזיק ברשיון שימוש בתוכנות אוטקד.MS PROJ ,
כמו כן ,הנני מצהיר כי התקיימו אלה:
.1

המבקש לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה שנושאה פיסקלי )כגון אי העברת ניכויים ואי
דיווח לרשויות המס( ו/או בעבירה שנושאה הפרת חוקי הבטיחות בעבודה )לרבות פקודת הבטיחות
בעבודה ]נוסח משולב[ ,תש"ל  (1970 -ו/או בעבירה שנושאה הפרת חוקי התכנון והבניה )לרבות חוק
התכנון והבניה ,התשכ"ח (1965-ו/או לא מתנהלת נגדו חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר
עם איזו מהעבירות המפורטות לעיל .מובהר ,כי במידה והמבקש הינו תאגיד ,נדרש ,כי הדרישה כאמור
לעיל תתקיים גם לגבי בעלי השליטה ונושאי המשרה בו .במידה וקיימת הרשעה ו/או הליך משפטי
כאמור ,ידוע לי ולמבקש כי לחברה שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי אם לפסול את
ההצעה בגין כך.
ככל שקיימת הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך משפטי כאמור ,פירטתי זאת בעמוד המצורף להצהרה זו.

.2

אין מניעה לפי כל דין להכללת המבקש במאגר המתכננים של החברה ולקיום ההתחייבויות האמורות
בהזמנה להיכלל במאגר כלפי החברה ,ואין אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המבקש
או הנציג מטעמו ,או בעלי עניין בהם ,לבין ביצוע העבודה על ידי המבקש והנציג מטעמו.
במידה ולבעל שליטה או לנושא משרה במבקש יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בחברה,
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ציינתי עובדה זו באופן ברור בעמוד המצורף להצהרה זו.
ידוע לי ולמבקש כי בנושא ניגוד עניינים ,תכריע עמדת החברה.
.3

בתצהיר זה" ,בעל שליטה"  -כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – " ;1968נושא משרה"  -כהגדרתו
בחוק החברות ,התשנ"ט – .1999

.4

הנני מצהיר כי התקיים במבקש אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א(

המבקש ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.

)ב(

המבקש ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי
חוק עובדים זרים או לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה –
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר
בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א –
.1991
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א – .1981
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
"מועד התקשרות" – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
.5

כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במבקש אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א( הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות"( לא חלות על המציע;
)ב( הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק יותר מ
–  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:
) (1כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן,
או לחילופין-
) (2כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  -פעל ליישומן.
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לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המבקש מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר
העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך 30
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
אישור
אני הח"מ______________ ,עו"ד )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________ מר/גב'________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________
 /המוכר לי אישית ,והמוסמך בחתימתו לחייב את המבקש ,ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת,
וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חותמת

חתימה
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נספח א' ) 1למאגר המתכננים לעבודות מכשור אלקטרוני וחשמל(-
תצהיר עמידה בתנאי סף ,העדר הרשעות והעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המבקש __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן
ולפי העניין" :המבקש"(.
המבקש הגיש בקשה להיכלל במאגר המתכננים ל______________ ]יש למלא את סוג המאגר[.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,מתקיימים במבקש כל תנאי הסף הנדרשים בהזמנה להיכלל
במאגר המתכננים.
כמו כן ,הנני מצהיר כי התקיימו אלה:
.1

המבקש לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה שנושאה פיסקלי )כגון אי העברת ניכויים ואי
דיווח לרשויות המס( ו/או בעבירה שנושאה הפרת חוקי הבטיחות בעבודה )לרבות פקודת הבטיחות
בעבודה ]נוסח משולב[ ,תש"ל  (1970 -ו/או בעבירה שנושאה הפרת חוקי התכנון והבניה )לרבות חוק
התכנון והבניה ,התשכ"ח (1965-ו/או לא מתנהלת נגדו חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר
עם איזו מהעבירות המפורטות לעיל .מובהר ,כי במידה והמבקש הינו תאגיד ,נדרש ,כי הדרישה כאמור
לעיל תתקיים גם לגבי בעלי השליטה ונושאי המשרה בו .במידה וקיימת הרשעה ו/או הליך משפטי
כאמור ,ידוע לי ולמבקש כי לחברה שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי אם לפסול את
ההצעה בגין כך.
ככל שקיימת הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך משפטי כאמור ,פירטתי זאת בעמוד המצורף להצהרה זו.

.2

אין מניעה לפי כל דין להכללת המבקש במאגר המתכננים של החברה ולקיום ההתחייבויות האמורות
בהזמנה להיכלל במאגר כלפי החברה ,ואין אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המבקש
או הנציג מטעמו ,או בעלי עניין בהם ,לבין ביצוע העבודה על ידי המבקש והנציג מטעמו.
במידה ולבעל שליטה או לנושא משרה במבקש יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בחברה,
ציינתי עובדה זו באופן ברור בעמוד המצורף להצהרה זו.
ידוע לי ולמבקש כי בנושא ניגוד עניינים ,תכריע עמדת החברה.

.3

בתצהיר זה" ,בעל שליטה"  -כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – " ;1968נושא משרה"  -כהגדרתו
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בחוק החברות ,התשנ"ט – .1999
.4

הנני מצהיר כי התקיים במבקש אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א(

המבקש ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.

)ב(

המבקש ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי
חוק עובדים זרים או לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה –
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר
בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א –
.1991
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א – .1981
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
"מועד התקשרות" – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
.5

כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במבקש אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א(

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998 -
)להלן" :חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע;

)ב(

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה
והוא מעסיק יותר מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,
המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:
) (1כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן,
או לחילופין-
) (2כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  -פעל ליישומן.

לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המבקש מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר
העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
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אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
אישור
אני הח"מ______________ ,עו"ד )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע
בפני,

במשרדי

ברחוב____________

מר/גב'________

שזיהה

עצמו

על-ידי

ת.ז.

מס'_________________  /המוכר לי אישית ,והמוסמך בחתימתו לחייב את המבקש ,ולאחר
שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה
כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חותמת

חתימה
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אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
נספח "ב'"
פירוט פרויקטים לצורך עמידה בתנאי הסף
שם הלקוח

פרטי הפרויקט – נא לפרט

שנת  /תקופת

שם איש קשר  +מס'

את כל הפרטים הרלוונטיים

ההתקשרות

טלפון

לצורך הוכחת העמידה
בתנאים

הנדון  :תצהיר מורשי חתימה
אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת ,כי המבקש ביצע את הפרויקטים המנויים בטבלה מעלה,
והפירוט שניתן לגביהם בטבלה הינו נכון ומדוייק.
אישור
הנני

מאשר

כי

ביום

______________

הופיע/ו

בפני,

עו"ד

___________,

ה"ה

________________________ ,נושא ת.ז .מס' ____________________/המוכר/ים לי באופן אישי
ואשר הינם מורשי חתימה בשם המבקש  -חברת _______ בע"מ ,ואחרי שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם
להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן ,אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל
וחתם/מו עליה.
_______________
__________ ,עו"ד
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