
 

 חתימה וחותמת:_____________ 
 

 04/22מכרז מס'  

   –( 1ב)מסמך 

 הערכת הצעות ספקים 

 

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 

 

 פרטים על המשתתף  .1

 

          שם המשתתף: .1.1

          ת.ז או ח.פ :  .1.2

          מען המשתתף: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים:  .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 

   3.2  ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף .2

או הנדסאי אדריכלות    שנים ומעלה  10אדריכל נוף בעל ניסיון של  אדריכל או    הינו המציע  "

של   ניסיון  ומעלה  12בעל  אד  שנים  נוף  אדריכל  ריכליבתכנון  מעסיק  הנדסאי    או  או 

זו  אדריכלות  לדרישה  נוף  אדריכל  .  העונה  אדריכל  ממוסד או  אדריכלות  תואר  בעל 

הנדסאי אדריכלות בעל תעודה ממוסד    .לימודים מוכר ואשר רשום בפנקס האדריכלים

הנד  מוכר  לימודים במרשם  רשום  הכלכלה  ואשר  משרד  של  מוסמכים  וטכנאים  סאים 

 "   והתעשייה

 אדריכלות הנדסאי  /אדריכל   / אדריכל נוף

 מספר שנות ניסיון   השכלה  שם המועמד המוצע  

   

 

 פירוט ניסיון  

מועד ביצוע   תאור הפרויקט  
 הפרויקט 

 פרטי קשר     מזמין העבודה 

    

    

 



 

 חתימה וחותמת:_____________ 
 

הנוף**   אדריכל  של  חיים  קורות  המציע  לצרף  הנ  יש   / אדריכל  אדריכלות/  את דסאי   ,

השכלתו   על  המעידות  בפנקס   ואסמכתאותהתעודות  ורישום  הנדרש  לנסיון  ביחס 

 סאים/ מרשם ההנד אדריכלים

 

   3.3  ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף .3

בעלי    עובדים מקצועיים  2לפחות  מעביד )כשכירים(,  -המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד "

 ." )נוסף על האדריכל המוצע( נסיון מוכח בתכנון נופי

 מקצועיים המועסקים ע"י המציע עובדים 

מספר שנות ניסיון בתכנון   השכלה    העובדשם 
 נופי 

   

   

לצרף   יש  העסקת  **  בדבר  רו"ח  נסיונם    2אישור  שמם,  פירוט  לרבות  כאמור,  עובדים 

 ותחום מקצועיותם. 

 

   3.4  ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף .4

ועד למועד האחרון להגשת הצעות    01.01.2015בעל ניסיון, החל מיום    או מי מטעמו  "המציע 

 למכרז כדלקמן:

מטעמו  המציע   • מי  מפ או  לתכנון  ועד  מוקדם  נוף  תכנון  והשלים  של  וערך    4רט 

פרויקטים הכוללים עבודות בתחום שבילי אפניים ו/או שבילים באזורים שאינם  

 עירוניים: 

 פרטי איש קשר  תקופת הביצוע   גוף מזמין    שם הפרויקט

    

    

    

    

 

הכולל הכנת החומר הנדרש,    ערך והשלים תכנון סטטוטורי  ואו מי מטעמ   המציע •

 : פרויקטים באזורים עירוניים ובינעירוניים 2של   קידום והוצאת היתרים,

 פרטי איש קשר  תקופת הביצוע   גוף מזמין    שם הפרויקט



 

 חתימה וחותמת:_____________ 
 

    

    

 

בתקנות    כפי שמפורטות   הרשאות למבני דרך   2הכין לפחות  או מי מטעמו  המציע   •

 :וקיבל אישורם מהגורמים הנדרשים  ו/או בקשות להיתר בנייההתכנון והבנייה  

 פרטי איש קשר  תקופת הביצוע   גוף מזמין    שם הפרויקט

    

    

 

במידה והעבודה בוצעה ע"י מי מטעמו של המציע, יצרף המציע אישור רו"ח להעסקת **  

 עם המועמד.  בתוקף למועד הגשת ההצעה הסכם התקשרותהמועמד או 

 

 

      

 שם המציע: _____________________ 

      
 חתימת וחותמת המציע: ____________      

         
 תאריך: _______________________      

 
 

חתומים בכל עמוד ע"י המציע  3סעיף  עדכון תנאי סף  על המציע לצרף מסמך זה וכן את 
 ק בלתי נפרד ממסכי המכרז.כחל

 


