
 

 חתימה וחותמת:_____________ 
 

 למכרז יתוקנו כמפורט להלן: 3ף הקבועים בסעיף  תנאי הס

 תנאי סף להשתתפות במכרז  3

 התנאים המפורטים להלן:  בכלזכאים להשתתף במכרז זה, מי שעומד 

לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל.   עוסק מורשהמציע אשר הינו   3.1

 שותפות להיות רשומה בישראל.  /שותפות, על החברה/המציע הינו חברה שבמידה 

או הנדסאי אדריכלות  שנים ומעלה    10אדריכל נוף בעל ניסיון של  אדריכל או  המציע הינו   3.2

של   ניסיון  ומעלה    12בעל  אדריכלשנים  מעסיק  או  אדריכלי  נוף  הנדסאי    בתכנון  או 

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

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

הכלכלה   משרד  של  מוסמכים  וטכנאים  הנדסאים  במרשם  רשום  ואשר  מוכר  לימודים 

 והתעשייה. 

או הנדסאי    אדריכל הנוף אדריכל או  להוכחת עמידתו בסעיף זה, יצרף המציע קורות חיים  

סיון הנדרש ורישום , את התעודות המעידות על השכלתו ואסמכתאות ביחס לנהאדריכלות

 . 1במסמך ב, לרבות מילוי הטבלה או במרשם הנדסאים וטכנאים  בפנקס אדריכלים

עובדים מקצועיים בעלי    2מעביד )כשכירים(, לפחות  -המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד 3.3

   נסיון מוכח בתכנון נופי )נוסף על האדריכל המוצע(.

רו"ח אישור  המציע  יצרף  זה  בסעיף  עמידתו  העסקת    להוכחת  כאמור,   2בדבר  עובדים 

 .לרבות פירוט שמם, נסיונם ותחום מקצועיותם

ועד למועד האחרון להגשת הצעות    01.01.2015בעל ניסיון, החל מיום    או מי מטעמו  המציע 3.4

 למכרז כדלקמן:

מטעמו  המציע 3.4.1 מי  של    או  מפורט  לתכנון  ועד  מוקדם  נוף  תכנון  והשלים    4ערך 

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

 עירוניים. 

מטעמו  המציע  3.4.2 מי  סטטוטורי   או  תכנון  והשלים  החו  ערך  הכנת  הנדרשהכולל  ,  מר 

 . רונייםפרויקטים באזורים עירוניים ובינעי 2של  קידום והוצאות היתרים,

מי מטעמו    המציע   3.4.3 לפחות  או  דרך  2הכין  למבני  כפי שמפורטת בתקנות    הרשאות 

 וקיבל אישורם מהגורמים הנדרשים.  או בקשות להיתרי בנייה ו/  התכנון והבנייה

להוכחת עמידתו בסעיף זה, יצרף המציע אסמכתאות ביחס לנסיון הנדרש, לרבות  

  .1במסמך ב מילוי הטבלה 

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

 . עם המועמדבתוקף למועד ההצעה   המועמד או הסכם התקשרות

ק  חתומים בכל עמוד ע"י המציע כחל 1נספח בעדכון  על המציע לצרף מסמך זה וכן את *
 בלתי נפרד ממסכי המכרז. 

 


