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2021אוגוסט  29  
 כ"א אלול, תשפ"א

 לכבוד
 משתתפי הליך מאגר היועצים

 
 : 1 הנדון: שינויים / הבהרות מספר

 3.2.1תחום  –נספח א להזמנה להציע הצעות ל
 

 
 :שינויים/ הבהרות בתנאי הסף כדלקמן על להודיעכם מתכבדים הרינו ,שבנדון ההליך לפרסום בהמשך .1

 
 ניהול ופיקוח מבנים: – 2.1.3בתנאי הסף תיקון  .א

 
 נוסח הסעיף הנוכחי:

 
הינו מהנדס הרשום בפנקס "( היועץמבעליו של המציע ו/או המנכ"ל ו/או הסמנכ"ל )להלן: "אחד 

שנים לפחות  10המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור ניהול הבניה, והינו בעל ניסיון של 
 במתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת מבנים. מיום הרישום בפנקס

 
 

 )התיקון מודגש( נוסח הסעיף החדש:
 

המהנדסים הינו מהנדס הרשום בפנקס  ,מבעליו של המציע ו/או המנכ"ל ו/או הסמנכ"לאחד 
שנים לפחות מיום  10והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור ניהול הבניה, והינו בעל ניסיון של 

 במתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת מבנים. הרישום בפנקס
 
 

 ניהול ופיקוח מבנים: – 2.1.4בתנאי הסף תיקון  .ב
 

 נוסח הסעיף הנוכחי:
 

, אשר הינו מהנדס אזרחי הרשום אחד ( לפחות עובד2.1.3המציע מעסיק )בנוסף לבעלים כמפורט בסעיף 
שנים לפחות  5הנדסאי אזרחי הרשום בפנקס ההנדסאים, בעל ניסיון מוכח של בפנקס המהנדסים ו/או 

 מיום קבלת הרישיון ו/או מיום הרישום בפנקס )בהתאמה(. בניהול ופיקוח על הקמת מבנים,
 

 )התיקון מודגש( נוסח הסעיף החדש:
 

, אשר הינו מהנדס )להלן: "העובד"(אחד  ( לפחות עובד2.1.3בסעיף  למפורטמעסיק )בנוסף  המציע
הנדסאי אזרחי הרשום בפנקס ההנדסאים, בעל ניסיון מוכח של אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ו/או 

מיום קבלת הרישיון ו/או מיום הרישום בפנקס  בניהול ופיקוח על הקמת מבנים,שנים לפחות  5
 )בהתאמה(.
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 ניהול ופיקוח מבנים: – 2.1.5בתנאי הסף תיקון   .ג

 
 נוסח הסעיף הנוכחי:

 
 1,000פרויקטים של הקמת מבנים מעל  8המציע ו/או העובד בעל ניסיון מוכח בניהול ופיקוח בלפחות 

 2012בערים אשר הקמתם הושלמה בין השנים  פרויקטים של מבני ציבור 4מ"ר כל אחד, מהם לפחות 
 *.01.06.2021ועד ליום 

 
 או תעודת גמר לפרויקט. 4השלמה תיחשב קבלת טופס  - *לעניין סעיף זה הושלמה

 
 

 )התיקון מודגש( נוסח הסעיף החדש:
 

בניהול בעל ניסיון מוכח  (בהתאמה 2.1.4 -ו 2.1.3בסעיפים  )כמפורט העובדו/או  הבעליםו/או המציע 
פרויקטים של  4מ"ר כל אחד, מהם לפחות  1,000פרויקטים של הקמת מבנים מעל  8ופיקוח בלפחות 

 .01.06.2021ועד ליום  2012בין השנים  *מבני ציבור בערים אשר הקמתם הושלמה
 

  :2.1.5 *לעניין סעיף 
 או תעודת גמר לפרויקט. 4השלמה תיחשב קבלת טופס  -"הושלמה"

 
 

 מתוקן לרבות הטפסים הנלווים מפורסמים באתר.-להזמנה להציע הצעות נוסח נספח א  .2

 
 בברכה,

 
 מדור מאגר יועצים 

 

 הבהרות/שינויים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
 


