
     
 

        

             
     

    
   

  
    

         
       

     
          

          
       

  

משוקלל
הנדסאי / מהנדס - ניקוד) (ללא השכלה

מתקני 40 ביצוע ו/או תכנון ו/או בפיקוח המציע מטעם המפקח ניסיון 1 
הסף) בתנאי (כמוגדר זורמות תשתיות

זורמות בתשתיות ניסיון
50% = ש נים 2-5
75% = ש נים 5-8

שנים= 100% 8 מעל
בסעיפים 11.4.6 – לאמור בהתאם מפקח שיידרש ככל הבהרה:

זורמות" "תשתיות המילים יוחלפו הנוספים ב תנאים 11.4.1 
הרלוונטים. בתחומים לניסיון בהתאמה

המלצות. 20 2 לפחות יועברו לקוחות – המלצות 2 

מונחים 40 הבנת במקורות, הפיקוח לצרכי והתאמה מקצועיות 3 
האישי. בראיון והתרשמות מפרטים תקנים, מקצועיים,

סה"כ 100

    
  

       
      

 

       
       

 

   
    

    
      

       

                
           

               
      

                  
           

    

      
                 
                

               
               

                  
                 

               
             

               
                    

 

               
        

  

 להנימו שונא יבאשמ תביטח
 םיזרכמה תדיחי

 םיזמכר תידחי
 2022 ץמר 16

 ב"פשת ב אדר ג"י
 םייועקצמ חוקיפ יתוריש יקפסל םייעמצ תמישר

 תוורקמ ורעב םימ תויתשת יטקיופר לע

 ןלהל טורפמכ תורחב םע השרקתה תוורקמ אשונב םייקתהש ימבופ מכרז תואצותל םאתהב יכ תאבז העיודמ תוורקמ
 .היד לע םיעצומבש םימ תויתשת יטקיורפ לע חוקיפ יתוריש ןתמל
 םויל עד וז הפוקת יךארהל היצפואה הורמש תוורקמל .31.12.2023 םויל עד הניה תיחכונה תושרקתהה קףות

 .יעדלבה התעד לוקישל םאתהב 31.12.2025

 טפרמל לפב מר הידחיה להנמ םע שרק רוציל ןתינ ןלהל םיטורפמה סףה יאנתב תודמועה תופסונ תורחב תומייקש לככ
 הסינכל השקוב סףה יאנתב הדימע תחוכהל םייטנוולר םיכמסמ וףירצב Plempert@MEKOROT.CO.IL ליימב
 .ןלהל תוחברה תמישלר

 .ןיכד סמ ימולשתו םיפסכ לוהינ תובח םייקמה השורמ קסוע תויהל עיצמה לע-
במכרז: שפורסמו כפי הסף תנאי להלן

מורשה.1 עוסק
 םיאסנדהה סקנפב/ םיסנדהמה סקנפב םימושהר םיאסנדה וא/וםיסנדהמ 3 תוחפל קיסעמ עיצמה- ןויסינ .2

 תועוצקמ תסנדה וא/ותיאלקחהסנדהוא/ותונומכ תסנדהוא/וןינבתסנדהוא/ו תיחאזר הסנדה :םיפנעב
 דעוממ וא\ו הדועתל תואהזכ ורשיא תלבק עדוממ( יעוצקמ קתו ילעב ,םימ תוישעת תסנדה ורמדב םידחוימ

 חוקיפב קסעוה םהמ חדא לכ שראו תועצהה תשגה םויל ןוכנ ,תוחפל םינש 5 לש ),םקדומהיפל ,הודעתהתלקב
 ),מ"עמ ללוכ אל( חדאלכח"שלמ 2 לש קףיהב תומורז תויתשת םיללוכה ,ומייתסהש םיטקיופר ינש תוחפל לש
 ,םיתורישה וקפוס םהל תוחוקל יטרפ תפסוה תועצמאב חוכתש ,טקיופר לכ לש עוציהב תפוקת ובר לךהמב
 .הז כרזמל תועצה תשגהל ןוחראה עדומל דע ופרסיש ,תונוחראה םינשה שמח לךהמב תאוז
 רתוי וא חדאב קסוע םיטקיופרה לש יפסהכ ףקיההמ 50% תוחפל םהב םיטקיופר ושבחי "תומורז תויתשת"
 )מ"מ 400 וא( 16" לש טרוקב ויהי הלא תויתשת לש תנרצה יוכ יעבט גז ,קלד ,ןיחלוק ,וביב ,םימ :הלא תויתשתמ
 .תוחפל

 ותרגסמוב יעוצקמ ןויאירל ונמזוי המעטמ םיחקפמה ,ןלהל םיעיצמה תמישבר לליכהל הרחב שרואתש לככ יכ הרובמ
 :ןלהל הידמה תומא יפ לע םיחקפמה ודקוני

ציוןציוןמשקלקריטריונים #
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 להנימו שונא יבאשמ תביטח
 םיזרכמה תדיחי

 .תוחפל 70 וניה )ליעל תוטרופמה הדימה תומא יפל( םרובע לבקתהש יפוסה ןויצה רשא םיחקפמ קר יכ רהבומ
 ):ףסה יאנתל המאתהב( ןויסינה יאנתב דומעל לעופב תורוקמב תודובעה עוציבל םיעצומה םיחקפמה לע הרקמ לכב
 וא/ו ןינב תסדנה וא/ו תיחרזא הסדנה :םיפנעב םיאסדנהה סקנפב/ םיסדנהמה סקנפב םימושרה יאסדנה וא/ו סדנהמ
 יעוצקמ קתו לעב ,םימ תוישעת תסדנה רודמב םידחוימ תועוצקמ תסדנה וא/ו תיאלקח הסדנה וא/ו תונוכמ תסדנה
 תוחפל םינש 5 לש ),הדועתה תלבק דעוממ רפסיי תואכז רושיא רדעהב( הדועתל תואכזה רושיא תלבק עגרמ רפסייש(
 אל( דחא לכ ח"שלמ 2 לש ףקיהב תומרוז תויתשת םיללוכה ומייתסהש םיטקיורפ ינש תוחפל לש חוקיפב קסעוה רשאו
 וקפוס םהל תוחוקל יטרפ תפסוה תועצמאב חכותש ,טקיורפ לכ לש עוציבה תפוקתמ הנש יצח ךשמב ),מ"עמ ללוכ
 .דמעומה תגצהל השירדה םרט תונורחאה םינשה שמח ךלהמב תאזו ,םיתורישה

 :תיחכונה תורבחה תמישר ןלהל
 ןמטורב יקסנידוק .1

 הסדנה םגא .2

 לארשי ןרב .3

 תיחרזא הסדנה – יוא'גע .4

 תועקשהו הינב םיסדנהמ רוצ .א .5

 הסדנה חותיפו ןונכת –.ב.א.ב .6

 תיחרזא הסדנה סקפא .7

 הביבסו הסדנה סיקרפ .8
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