תנאי סף לכניסה למאגר
 .1רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים.
 .2הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו/או אשר הנספחים המפורטים להלן לא יצורפו אליה לפי סדר
הסעיפים להלן ,רשאית המועצה לדחות אותה על הסף ולא לדון בה כלל.
סעיף

תנאי סף

13.1

המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי
ככל שמדובר בפנקס שחלה חובת רישום
אליו.

13.2

המציע בעל תואר אקדמי ו/או תעודה
הנדרשת על פי דין.

העתק של תעודה המעידה על תואר אקדמי/הסמכה
מקצועית.
ככל שיידרש למועצה עותק "נאמן למקור" ,היא תהיה
רשאית לדרוש זאת מהמציע.

המציע הינו תושב ישראל או תאגיד הרשום
בישראל.
המציע בעל ניסיון מקצועי קודם מוכח,
בתחום העיסוק המבוקש ,של לפחות 3
(שלוש) שנים מיום הסמכתו ועד מועד הגשת
ההצעה.

תעודת זהות של המציע או תעודת התאגדות של רשם
החברות/השותפויות
ככל שמדובר ביחיד:
 .1קורות חייו של המציע.
 .2טבלה מספר  1בנספח א' בצירוף המלצות
ואסמכתאות המעידות על ניסיונו הקודם.
ככל שמדובר בהתאגדות:
 .3פרופיל התאגיד ,ניסיונו ופרטים בדבר העומד
בראשו (לרבות קו"ח ,תעודות והשכלה).
 .4קורות חיים של יועצים/מתכננים/מנהלי
פרויקטים המועמדים ליתן את השירותים
מטעם התאגיד.
 .5טבלה מספר  1בנספח א' בצירוף המלצות
ואסמכתאות המעידות על ניסיון קודם.

המציע הינו עוסק מורשה במע"מ או עוסק
פטור.
המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות
לפחות שלושה פרויקטים בתחום העיסוק
המבוקש.
המציע מנהל ספרים כדין בהתאם לחוק
עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו –
1976

תעודת עוסק מורשה/פטור עדכנית.

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות
בפסק דין חלוט ,בעבירות לפי חוק עובדים
זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק

מסמכים אשר חובה לצרפם לבקשה להוכחת עמידה
בתנאי הסף
העתק של רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעה.
ככל שיידרש למועצה עותק "נאמן למקור" ,היא תהיה
רשאית לדרוש זאת מהמציע.

ימלא המציע את טבלה מספר  2בנספח א' בצירוף
המלצות ואסמכתאות.
 .1אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי
חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו –
 1976והתיקונים לו.
 .2אישור לצורך ניכוי מס ,תקף ליום הגשת
ההצעה.
תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע,
מאושר ומאומת על ידי עורך דין ,בדבר קיום דיני
העבודה ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות לפי

סעיף

תנאי סף
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי
החוקים האמורים  -חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה .היעדר הרשעה
כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע
ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי
החתימה במציע .כמו כן ,המציע עומד
בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע
להעסקת עובדים עם מוגבלויות.
המציע נעדר זיקה לעובד מועצה  /חבר
מועצה.

מסמכים אשר חובה לצרפם לבקשה להוכחת עמידה
בתנאי הסף
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בנוסח
המצ"ב כנספח ב' ,או לחילופין ,תצהיר על אי העסקת
עובדים.

תצהיר חתום בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה
והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ג'.

