مجلس اقليمي البطوف
מועצה אזורית אל – בטוף

רישום למאגר מתכננים
מועצה אזורית אלבטוף
המועצה האזורית אלבטוף מזמינה בזאת הצעות להצטרפות למאגר מתכננים לעריכת תכניות
בתחומה.
המועצה מקדמת מספר רב של תכניות ,ביניהן תכנית מתאר כוללנית ,תכניות לאזורי
תעסוקה ,תכניות תיירותיות ועוד.
פנייה לכל אדריכל או מתכנן ,ככל שתעשה ,תהיה בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של המועצה,
באמצעות ובכפוף להזמנת עבודה שתומצא ליועץ .יודגש כי אין בפרסום הודעה זו ובפתיחת
המאגר בכדי לחייב התקשרות עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים ,או להגביל את
סמכותו ושיקול דעתו של משרד הפנים בנושא.
הרישום למאגר מתאפשר ליחיד ,שותפות ,חברה ,חברה בע"מ או תאגיד ובתנאי שבעל החברה או
אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן :
.1

מהנדס ,אדריכל או בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ ,למעט אם
צוין אחרת בתחום ספציפי.

.2

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחום הרישום המבוקש או בפנקס רלוונטי אחר ,אם
קיים.

.3

בעל רישיון בר תוקף לעיסוק באותם מקצועות שבהם נדרש רישיון על פי דין.

.4

ניסיון מוכח ב 3-השנים האחרונות ,לאחר קבלת התואר או רישיון העיסוק כדין ,בביצוע מלא
או חלקי של לפחות שלוש עבודות בהיקף הנדרש בתחום המומחיות המקצועית שאליו הוא
מעוניין להירשם .מתוך שלוש העבודות האלה ,לפחות אחת בוצעה על ידיו בחוזה התקשרות
ישיר של המזמין עם הישות העסקית שבמסגרתה הוא מעוניין להירשם  .יש לצרף אסמכתאות
מתאימות ,שמות ממליצים ופרטי התקשרות עימם.

.5

ניסיון ומיומנות לעבודה עם תוכנות מחשוב ייעודיות ורלוונטיות לתחום הרישום ,ואשר בידיו
רישיונות כדין לשימוש בתוכנה.

.6

הוראות כלליות

 6.1כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהגשת הבקשה להיכלל במאגר המתכננים יחולו על
המבקש בלבד.
 6.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו בקשה במידה
שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה.
 6.3המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות
המבקשים ,כולם או מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .בהגשת הבקשה להיכלל במאגר
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המתכננים רואים את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות
כאמור .מבקש שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא
נכון ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את בקשתו להיכלל במאגר.
 6.4שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע להזמנה זו יש לפנות בכתב בלבד עד ליום
לגברת פידאא חנאחנה_בדוא"לfidaa.h@batouf.org.il :

בכבוד רב
עאהד רחאל
ראש הרשות
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טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר
מתכננים מועצה אזורית אלבטוף
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם בתחומים המפורטים במסמך זה להלן ,לצורך
השתתפות במכרזי זוטא ובהליכי בקשת הצעות מחיר שתקיימו בעתיד לקבלת שירותים
בתחומים אלו .
.1

פרטי המבקש:
_________________________________________________

א.

שם:

ב.

מס' הזיהוי_________________________________________________ :

ג.

מספר עוסק
מורשה_______________________________________________ :

ד.

תאריך ההתאגדות:
_____________________________________________

ה.

שמות בעלי המניות:
_____________________________________________

ו.

כתובת:
_________________________________________________________

ז.

טלפונים:
___________________________________________________

ח.

פקסימיליה:
___________________________________________________

ט.

דואר
אלקטרוני__________________________________________________:

י.

איש קשר___________________ טל' נייד___________________ :
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.2

פירוט ניסיוננו
כמו כן מפורט ניסיון קודם שלנו בביצוע השירותים במהלך  3השנים האחרונות.
•

יש לציין את הפרטים בטבלה להלן ביחס לכל אחד מהתחומים המפורטים לעיל לגביהם
מעוניין המבקש להיכלל ברשימה .

• ניתן לצרף טבלה נוספת.
שנת
מהות מיקום
הביצוע
הפרויקט/
העבודות

היקף
כספי

היקף
העבודות

פרטי
מזמין
העבודות

מס'
הטלפון
שמו
של
האדם
ממנו
ניתן
לקבל
מידע

של
האדם
שממנו
ניתן
לקבל
מידע
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.3

הצהרה והתחייבות
.3.1

קראנו את מסמך הפניה ובעצם הגשת בקשתנו להכלל במאגר המתכננים שלכם אנו
נותנים את הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמך ההזמנה.

.3.2

הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי באיזה מבין הפרטים המפורטים לעיל ,בסמוך
לאחר ביצוע השינוי .

.3.3

צירפנו לבקשתנו זו את כל המסמכים ,אשר עלינו לצרף לבקשה לפי המפורט בטופס
הפניה לעדכון המאגר.

.3.4

ידוע לנו כי המועצה רשאית לפרסם את רשימת המתכננים הכלולים במאגר באתר
האינטרנט של המועצה ואנו נותנים את הסכמתנו לפרסום שמינו באתר כאמור ,ככל
שנכלל במאגר המתכננים של המועצה .

חתימת וחותמת המבקש______________:
תאריך___________________________:
שם המבקש______________________ :
כתובת __________________:טל ________________ :פקס___________________ ':
איש קשר אצל המבקש ______________________ :טל' נייד__________________:
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אישור עורך דין  -להגשת בקשה ע"י של תאגיד
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר כי טופס הפניה שלעיל וכל המסמכים שצורפו
אליו נחתמו על-ידי ה"ה ____________________ ו_________ _____________ ,המורשים
בחתימתם לחייב את התאגיד
____________________ )להלן  -התאגיד( וכי חתימתם כאמור מחייבת את התאגיד בכל
הנוגע לפניה זו.
תאריך_____________________ חותמת _________________
חתימה____________________

אישור עורך דין  -להגשת בקשה ע"י אדם פרטי
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר כי טופס הפניה שלעיל וכל המסמכים שצורפו
אליו נחתמו על-ידי
___________________ נושא/ת ת.ז___________________
תאריך_____________________ חותמת_________________
חתימה____________________
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום
כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
/

אני המציע ______________________________________________
.1
משמש כ
___________________________ אצל המציע
______________________________ )להלן  -המציע( ,אשר מגיש בקשה למועצה
האזורית אלבטוף להכלל במאגר המתכננים של המועצה )להלן -הבקשה( ,ומוסמך ליתן
מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להכלל במאגר מתכנני
המועצה .

בתצהיר זה:
.3
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי מטעם
המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א-
.1981
.4

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת הבקשה ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה[:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון,
התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים( ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון
להגשת הבקשה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  .5ידוע למציע ואנו
מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,המועצה תהיה רשאית
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שלא לכלול את המציע במאגר המתכננים שלה ואם המציע כבר נכלל במאגר  -למחוק את
שמו מהמאגר .
 .6זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד____ _________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
תצהיר
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
כ
 /משמש
______________________________________________
 .1אני המציע
___________________________ אצל המציע ______________________________ )להלן -
המציע( ,אשר מגיש בקשה למועצה האזורית אלבטוף להכלל במאגר המתכננים של המועצה )להלן-
הבקשה( ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להכלל במאגר המתכננים המועצה .
 .3למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת הבקשה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או
צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א .1981 -
 .4ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,המועצה תהיה רשאית
שלא לכלול את המציע במאגר המתכננים שלה ואם המציע כבר נכלל במאגר  -למחוק את שמו מהמאגר .
 .5זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה____________ ,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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