גרסה 10.07.2017
נספח יג'

 .1ניסיון מקצועי – של החברה המציעה

ניסיון מוכח בניהול ,תיאום תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות.
פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

שם הלקוח
מיקום
תיאור
הפרוייקט
תאריך תחילת
עבודה
שלב נוכחי
תאריך סיום
(ככל שרלוונטי)
היקף כספי כולל
של הפרוייקט
לפני מע"מ
סוג העבודות
בפרוייקט
השותפים
לפרוייקט
איש קשר +
פרטי התקשרות
ישירה עם איש
הקשר (מטעם
מזמין העבודה)

 .2איש קשר מטעם המציע
איש הקשר מטעמנו הינו ___________________ ,בתפקיד _______________ ,מספר טלפון נייד
________________.

*על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן חלקי או
סופי/דף אחרון של חשבון חלקי/סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות.
* על המציע לצרף המלצות מאת מזמיני העבודות כאמור בהוראות חוברת זו.
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פרטי והצהרות אנשי המקצוע והמנהלים העיקריים
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,הממלא תפקיד
______________________ אצל המציע ומוסמך להצהיר בשמו ומטעמו ,לאחר שהוזהרתי כי
עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1להלן אנשי המקצוע המועסקים ע"י המציע ,אשר ימלאו את התפקידים הרלוונטיים בשירותי
הניהול עבור יעדים ככל שהמציע יזכה במכרז:
תיאור התפקיד

שם (למילוי המציע)

מספר ת"ז

טלפון נייד

אופן העסקה

מהנדס מנה"פ

מפקח הנדסי

 על המציע למלא את פרטי אנשי המקצוע והמנהלים הנ"ל המוצעים על ידו.
 על המציע לצרף הסכם התקשרות ביחס לכל איש מקצוע  /מנהל אשר אינו מועסק על ידו
כעובד המציע.
 על המציע לצרף להצעתו הצהרה ביחס לכל אחד מאנשי המקצוע  /מנהלים הנ"ל
בנוסחים המצורפים בחלק זה לבעלי התפקידים השונים.
 .2הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.
ֹֹ____________
חותמת

________________________
עו"ד
מ.ר___________ .
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תצהיר מהנדס מנה"פ
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .3הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן –
 .3.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .3.2התחום:
 .3.3המוסד:
 .4הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי רשוי ,בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במהלך השנים
 2001-2016בניהול פרוייקטים הנדסיים מורכבים מתחום ההנדסה האזרחית כולל בדיקה
וניתוח נתונים תקציביים ,הכנת אומדנים ,הפעלת קבלנים ,הכנה וניתוח תוצאות מכרזים,
תיאום תכנון מול חברות קבלניות ,משרדי ממשלה וחברות עירוניות.
נדרש לציין לפחות  3פרוייקטים בתחום הנדסה אזרחית אותם ניהל המהנדס מנה"פ המוצע.
יוכל המציע להתבסס אך ורק על פרוייקטים אשר הסתיימו בחשבון סופי (או בחשבון חלקי בשיעור

 90%לפחות) בשנים  2009-2016יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרוייקט ,סוג הפרוייקט וניהולו
(מכתב מהמזמין או מסמך אחר מתאים .יעדים רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות) היקף
ביצוע הפרוייקטים יעמוד על לפחות  40מלש"ח לעבודות הנדסיות כאמור.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח)
(כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)
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 .5הנני מועסק כעובד אצל המציע  /כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע (* מחק את המיותר)
ברציפות מאז שנת _______________.
 .6תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלוונטיים למכרז זה:
מקום עבודה

שנות עבודה

תפקיד

איש קשר

 .7הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד
מ.ר___________ .
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תצהיר מפקח הנדסי
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  /הנדסאי אזרחי/בניין הרשום
במכון להכשרה טכנולוגית (* מחק את המיותר).
מ.ר.________________ .
בעל תעודה ממוסד אקדמי:
 .2הנני בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בפיקוח צמוד על עבודות בנייה ,מערכות ופיתוח כללי
מהשנים  2006-2016כדלקמן –
שני הפרוייקטים הראשונים שיוצגו בטבלה שלהלן ישמשו לצורך בחינה וניקוד המפקח
ההנדסי ,כאמור בנספח יד' (היתר ישמשו להתרשמות כללית).
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח)
(כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון
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 .3הנני מועסק כעובד אצל המציע  /כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע (* מחק את המיותר)
ברציפות מאז שנת _______________.
 .4תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלוונטיים למכרז זה:
מקום עבודה

שנות עבודה

תפקיד

איש קשר

 .5הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד
מ.ר___________ .
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