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לכבוד:
יועצים ומתכננים

הזמנה מספר  04/2020להצטרף למאגר המתכננים/היועצים הקיים של תאגיד מי הוד השרון
בע"מ  -מסמך הבהרות מס' 2
.1

תאגיד מי הוד השרון בע"מ (להלן" :התאגיד") מתכבד להודיע על החלטתו לכלול מקצוע
נוסף אליו יוכלו מציעים להגיש מועמדות בהתאם למפורט להלן :
מתכנן מים וביוב
להלן תנאי הסף :
()1
()2

.2
.3
.4
.5
.6

חברה העוסקת באפיון ,תכנון ופיקוח עליון של מערכות מים וביוב (כולל תחנות
שאיבה ,מכוני מים ,מכוני טיפול בשפכים ומים ותוכניות אב) במגזר הציבורי ועבור
תאגידי מים וביוב.
המציע נדרש לעמוד בתנאים המקצועיים הבאים:
• מספר מתכננים מינימאלי (הכשרה) - -לפחות  2מתכננים בעלי תואר
מהנדס אזרחי/מכונות /חקלאי ממוסד מוכר בישראל .המהנדסים יהיו
רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים .
• ניסיון אישי של המתכננים -לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל
ניסיון של  7שנים לפחות בתכנון מערכות מים וביוב ברשויות מקומיות או
תאגידי מים וביוב (יש לצרף קורות חיים של כל המהנדסים הרלוונטיים
שיעבדו עם התאגיד).
• ניסיון של המציע – המשרד פועלים מזה  3שנים ומספק שרותי הנדסה
לרשויות מקומיות ,תאגידי מים וביוב או גופים ציבוריים בתחום תשתיות
מים וביוב .כן המציע העניק שירותי תכנון עבור לפחות  3פרויקטים שונים
בתחום המים והביוב של אחד מהם היה בהיקף כספי של  1מלש"ח ואשר
הפרויקט בוצע החל משנת  2013ואילך.

בהתאם לעדכון הועלתה חוברת מעודכנת של מסמכי ההזמנה לאתר האינטרנט של
החברה.
המציעים נדרשים לעיין היטב במסמך זה .מובהר ,כי אין באמור בהודעה זה לגרוע
מהוראות מסמכי הפנייה ,אלא אם כן נאמר כך במפורש.
אין שינוי ביתר הוראות מסמכי הפנייה.
יש לצרף מסמך זה למסמכי הפנייה כשהוא חתום ע"י עורך הדין .מובהר כי המסמך מהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה.
הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי הפנייה והוראותיו גוברות על האמור
במסמכי הפנייה .כל תיקון לסעיפי הפנייה ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה
יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי הפנייה גם אם הסעיפים
הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
בכבוד רב,
עופר ברש ,מנכ"ל

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי
המציע.
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