בס"ד

מי שמש בע"מ
הצטרפות והרשמה למאגר מפקחים
מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד") מודיעה בזאת ,על עדכון מאגר מפקחים בתחום תשתיות מערכות
עירוניות של מים וביוב.
כללי
.1

מפקחים העומדים בדרישות שלהלן והמעוניינים להיכלל במאגר המפקחים של התאגיד ,יגישו
בקשתם בכתב על-גבי טופס בקשת הצטרפות למאגר כמפורט בנספח א' למודעה זו ,בצירוף כל
המסמכים שיפורטו להלן.
הכללתם של המבקשים במאגר תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד,
בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לו .התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו לבקש
הבהרות ו/או מסמכים נוספים.

.3

מאגר מפקחים:
מפקחים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן ,מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל
במאגר המפקחים:

.2

.3.1

היה והמפקח הינו חברה  ,יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד
המפקחים שהינו מנהל התאגיד ובעל השליטה במשרד ,כמשמעותו בחוק
הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א( 1981 -להלן " -בעל המשרד").

.3.2

המפקח בעל שבע שנות ניסיון מקצועי מינימאלי בפיקוח על פרויקטים עירוניים
בתחום תשתיות מים וביוב הכוללים קידוחים אופקיים ,תחנות סניקה וקטרים
מעל ''.24

.3.3

המפקח בעל שבע שנות ניסיון מקצועי מינימלי במתן שירותים לרשויות
מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב אשר לפחות אחת/אחד מהם מונה מעל
 100,000נפש ו/או משרדים ממשלתיים ,בפיקוח על עבודות עירוניות בתחום
תשתיות המים והביוב .שירות לעניין זה הוא שירות שהושלם לאחר  1בינואר
.2013

.3.4

המפקח בעל ניסיון בעבודה מול משרד הבינוי והשיכון.

.3.5

המפקח בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום המים ו/או בעל
תעודת הנדסאי באחד מתחומים אלו.

.3.6

המפקח סיים קורס הכשרת מפקחים על עבודות תשתית בתחום המים והביוב
מטעם מפעם גליל מערבי.

.3.7

המפקח בעל רישיון בתוקף מטעם פנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או בעל
תעודת רישום במרשם ההנדסאים.

.3.8

על המפקח לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:
 .3.8.1קורות חיים ו/או פרופיל החברה לרבות פרטים
בדבר גודל המשרד והמבנה הארגוני.
 .3.8.2תעודות השכלה ,תעודת רישום וצילום רישיון
בתוקף.
 .3.8.3תעודת סיום קורס הכשרת מפקחים על עבודות
תשתית בתחום המים והביוב מטעם מפעם גליל
מערבי.

בס"ד
 .3.8.4טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו
ע"י המפקח העומדים בדרישות סעיפים 3.2-3.4
לעיל.
 .3.8.5אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .3.8.6היה והמפקח הינו חברה עליו לצרף אישור תקף על
רישום התאגיד ברשם החברות /שותפויות ואישור
עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה
בתאגיד.
 .3.8.7תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
בנוסח המצורף כנספח "ג" למודעה זו.
 .3.8.8המלצות מגופים כאמור בסעיף .3.2-3.4
.4

את הבקשה להיכלל במאגר התאגיד בצירוף כל המסמכים יש לשלוח באמצעות מייל לכתובת:
 hodaya@m-sms.co.ilעד לתאריך 5 :במרץ  ,2020בשעה.12:00 :

בס"ד

נספח א'

תאריך_______________:

לכבוד
מי שמש בע"מ

טופס בקשה להצטרפות למאגר המפקחים על תשתיות מים וביוב
הנני מבקש להיכלל במאגר המפקחים של תאגיד מי שמש בע"מ ,בתחום מערכות מים וביוב.
פרטי חברה
שם חברה
ח.פ / .ת.ז.
כתובת מלאה

מספר

רחוב
עיר
מיקוד
תא דואר

טלפון
פקס
דואר אלקטרוני

הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.

_________________________________________________
תאריך

שם מורשה החתימה

חתימה חותמת

בס"ד

נספח ב'
תאריך_______________:

לכבוד
מי שמש בע"מ

פירוט ניסיון מקצועי
.1

להלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ ,המשמש כבעלים של חברת ____________ לפיקוח על
פרוייקטים עירוניים בתחום תשתיות מערכות מים וביוב.
הפירוט מתייחס לניסיון מקצועי בהתאם לדרישות תנאי הסף לרישום במאגר התאגיד:

שם
הפרויקט

מזמין
העבודה
(שם
וטלפון)

תחום

תיאור
הפרויקט

מועד
תחילה

מועד
סיום

היקף
כספי כולל

היקף
כספי של
ביצוע
בפועל נכון
למועד
הגשת
ההצעה

_________________________________________________
תאריך

שם מורשה החתימה

חתימה חותמת

אחוז
ביצוע

בס"ד

נספח ג'
תאריך_______________:
לכבוד
מי שמש בע"מ

הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום
אני הח"מ __________ת.ז __________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני מפקח/בעל משרד מפקחים (מחק את המיותר).

.2

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע __________________________________ (פרט את
מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
עוון  /הורשעתי בעבירה מסוג עוון __________________________________ (פרט את
מהות העבירה).

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון /
(מחק את המיותר) תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין עבירה ____________________ (פרט
את מהות העבירה).

_________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד___________________ ,במשרדי
ברחוב____________________ ,ה"ה__________________ ,שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות
מספר______________ ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_________________
_____________ עו"ד

