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  ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות -להזמנה לקבלת הצעות ("המכרז")  4.2סעיף  -) ה(1ב'נספח 
  

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  מים

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  אזור מסחרי פעיל /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   מספר תושבים בעיר
  )אצנרת בעבודה (במ"

  המזמין

2015  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              
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19              

20              

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  מים

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  י פעילאזור מסחר /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   מספר תושבים בעיר
  )אצנרת בעבודה (במ"

  המזמין

2016  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              
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18              

19              

20              

  
  

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  מים

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  אזור מסחרי פעיל /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   מספר תושבים בעיר
  )אצנרת בעבודה (במ"

  המזמין

2017  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              



104 
  

 

16              

17              

18              

19              

20              

  
  

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  ביוב

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  אזור מסחרי פעיל /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   ספר תושבים בעירמ
  )אצנרת בעבודה (במ"

  המזמין

2015  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

  
  

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  ביוב

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  אזור מסחרי פעיל /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   מספר תושבים בעיר
  )אצנרת בעבודה (במ"

  המזמין

2016  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              
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12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

  
  

קוטר צנרת   מס"ד  שנה
  ביוב

אזור מגורים עירוני מאוכלס 
  אזור מסחרי פעיל /

מקום ביצוע 
  העבודות (עיר)

היקף מצטבר של   מספר תושבים בעיר
  )ארת בעבודה (במ"צנ

  המזמין

2017  1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              
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10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

  
  
  

  :כספיים ביחס לביצוע העבודותריכוז נתונים 
  

  -  ________________התקשרות עם המזמין _____________________________________________

"מרקם עירוני"  - צעו ב) ומעלה, אשר בוששה צול( 6"עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז וביחס לצנרת מים וביוב בגודל של בוצעו במסגרת "הסכם מסגרת" עם המזמין הנ"ל  2015במהלך שנת 

 בהיקף מצטבר של ובנוסף) מטר של צנרת מים ארבעת אלפים( 4,000 לפחות תושבים, ובהיקף מצטבר של_____________ אשר הינה בת __________________ _______במסגרת העיר __

  (לפני מע"מ)______ ש"ח _______________________של , בהיקף כספי ) מטר של צנרת ביובארבעת אלפים( 4,000לפחות 
  

  - התקשרות עם המזמין _____________________________________________________________ 

"מרקם עירוני"  - ) ומעלה, אשר בוצעו בששה צול( 6"עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז וביחס לצנרת מים וביוב בגודל של בוצעו במסגרת "הסכם מסגרת" עם המזמין הנ"ל  2016במהלך שנת 

 בהיקף מצטבר של ובנוסף) מטר של צנרת מים ארבעת אלפים( 4,000 לפחות תושבים, ובהיקף מצטבר שלבמסגרת העיר ______________________ אשר הינה בת __________________ 

  (לפני מע"מ)_____________________ ש"ח ________של , בהיקף כספי ) מטר של צנרת ביובארבעת אלפים( 4,000לפחות 
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  - התקשרות עם המזמין _____________________________________________________________ 

"מרקם עירוני"  - עלה, אשר בוצעו ב) ומששה צול( 6"עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז וביחס לצנרת מים וביוב בגודל של בוצעו במסגרת "הסכם מסגרת" עם המזמין הנ"ל  2017במהלך שנת 

 בהיקף מצטבר של ובנוסף) מטר של צנרת מים ארבעת אלפים( 4,000 לפחות תושבים, ובהיקף מצטבר שלבמסגרת העיר ______________________ אשר הינה בת __________________ 

  (לפני מע"מ)_________________ ש"ח ____________של , בהיקף כספי ) מטר של צנרת ביובארבעת אלפים( 4,000לפחות 
  
  

  :ההער

  "קבלן משנה" של הקבלן הראשי מול מזמיני העבודות). - ניסיון במישרין מול מזמיני העבודות (בדרך של "קבלן ראשי" ובמפורש לא כ אך ורקשלעיל הינו בעמודים הניסיון שיפורט 
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  ב וציודכוח אדם, כלי רכ -להזמנה לקבלת הצעות ("המכרז")  .44סעיף 
  

  הערות  מועד ביצוע הדרכת הבטיחות  מס' תעודת הזהות  שם פרטי + משפחה  תפקיד  מס"ד

רתך, אשר עבר בהצלחה  - שרברב   .1

ושברשותו  127מבחן לפי ת"י 

  תעודה ברת תוקף להוכחת האמור

  

  

  

      

רתך, אשר עבר בהצלחה  - שרברב   .2

ושברשותו  127מבחן לפי ת"י 

  אמורתעודה ברת תוקף להוכחת ה

  

  

  

      

רתך, אשר עבר בהצלחה  - שרברב   .3

ושברשותו  127מבחן לפי ת"י 

  תעודה ברת תוקף להוכחת האמור

  

  

  

      

    עוזר - פועל   .4

  

  

      

    עוזר - פועל   .5

  

  

      

    עוזר - פועל   .6

  

  

      

 - יש לפרט את מקצועו  - עובד אחר   .7

________________________  

  

  

  

      

 - ט את מקצועו יש לפר - עובד אחר   .8

________________________  

  

  

  

      

 - יש לפרט את מקצועו  - עובד אחר   .9

________________________  

  

  

  

      

  :הערות
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  .אך ורק עובדים שמתקיימים ביניהם לבין המציע, במועד הגשת ההצעות במכרז, יחסי עובד ומעבידיש למלא בטבלה שלעיל   .1

           פחות שנה כל הבתוקף למשך תקופה של לוהינה הדרכות בעניין מקום עבודה מוקף ובעניין עבודה בגובה, כזו שהינה כוללת רק תהא אך וה שלעיל מולא בטבלתשהדרכת הבטיחות   .2

  .הגשת ההצעות במכרזלמועד לפני ה

  
  

מופיע ברישיון העסק   מספר רישוי  שנת ייצור  פרטי כלי הרכב / הציוד  מס"ד

  שעל שם המציע

ברישיון המוביל מופיע 

  שעל שם המציע

(נא לציין במפורש בבעלות   הערות

  מי רשום כלי הרכב / הציוד)

עשר) טון - (חמישה 15 - משאית שהינה מעל ל  .1

  להובלת מצעים וחומרי מילוי

    -  -    

עשר) טון - (חמישה 15 - משאית שהינה מעל ל  .2

  להובלת מצעים וחומרי מילוי

    -  -    

    -  -      באגר   .3

    -  -  -    באגר   .4

    -  -  -    מחפרון  .5

    -  -  -    מחפרון  .6

    -  -  -    בובקט   .7

    -  -  -    בובקט  .8

    -  -  -    מטאטא מכני   .9

    -  -  -    מטאטא מכני  .10

    -  -  -    מכבש  .11

    -  -  -    מכבש  .12

 100% - אמפר ב 300-400רתכת דיזל גנרטור,   .13

לפחות  70%נצילות, בדיוטי סקייל של 

  וולט 70ימום ובמינ

  -  -  -    

    -  -  -   100% - אמפר ב 300-400רתכת דיזל גנרטור,   .14
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לפחות  70%נצילות, בדיוטי סקייל של 

  וולט 70ובמינימום 

  :הערות

  .בלבד 2014כלי הרכב וציוד החל משנת ייצור יש למלא בטבלה שלעיל פרטי   .1

ולצרף הסכם שכירות הוא שכור יש לציין בבעלות מי היה ומוצג "באגר"  - "באגר"  - לעניין הינם בבעלות המציע, למעט כלי הרכב והציוד שימולאו בטבלה שלעיל יהיו רק כאלה שה  .2

  .בכתב ומסמכי בעלות של הבעלים
  15\4\14\15\מ


