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בית שאן )להלן: 'העירייה'( מזמינה בזאת יועצים להגיש מועמדות להיכלל במאגר העיריה לצורך עיריית 

 לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים יםבחוז התקשרויות

 )להלן: 'מאגר היועצים'(. בפטור ממכרז

ם; הכללה במאגר יועציבקבלת מסמכי מועמדות משום התחייבות העירייה להכללת הספק במאגר האין 
כפופה ומותנית בעמידה בתנאי הסף לענף / תחום הרלוונטי, צירוף כל המסמכים, קיום ועמידה בהוראות 

 כל דין.

  תנאים כלליים

, משום התחייבות להזמין הצעות יועציםה רשהגיש מועמדות בספ יועץאין בהחלטה להכללת 
 מחיר לאספקת שירותים ו/או טובין ו/או עבודה ו/או התקשרות בהיקף כלשהו או בכלל. 

ים המופיעים במאגר תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לאחר קיום יועצהתקשרות עם 
 .הליך תחרותי

ים אשר חדל להתקיים בהם תנאי )אחד יועצלגרוע מהמאגר  העירייה שומרת לעצמה את הזכות
 או יותר( מהתנאים הדרושים להגשת מועמדות ו/או לכניסה למאגר.

ים שאינם נכללים במאגר, בכפוף להוראות מרת לעצמה את הזכות להתקשר עם יועצהעירייה שו
 כל דין.

עילה של אי התאמה, פקיעת ים )ביועצלעירייה שמורה הזכות לעדכן את המאגר מעת לעת, לגרוע 
שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של  קיום תנאי סף, אי שביעות רצון וכיו"ב עילות ענייניות

 ם חדשים. יועצי( ולצרף העיריה

מנת השירות תיעשה על ידי העיריה על פי צרכיה מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב זה
מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ  את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם

 בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

 . וינוהל על פי תנאיו ועל פי כל דין 5/2017 -ו 8/2016הינו על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  הליך זה

/ים שאינו/ם כלולים יועצבכל אחד מהמקרים הבאים, תהא העירייה רשאית לפנות ו/או להתקשר עם 
 במאגר:

 ים מהמאגר.יועצשלגביו הדין אינו מחייב פנייה לבסכום הפטור ממכרז מדובר בהליך רכש רגיל  -

 בתחום בו נדרשת העבודה. יםיועצבמאגר אין  -

הכלולים במאגר בתחום בו נדרשת העבודה אינם עומדים בתנאים ו/או בתנאי הסף  יםיועצה -

הדרושים לביצוע העבודה ו/או בדרישות העירייה ו/או העירייה אינה שבעת רצון מתפקודם ו/או 

 מהשירותים שסיפקו בעבר.

   .ועדת ההתקשרויותבשל נסיבות מיוחדות שינומקו בכתב ע"י הגורם המקצועי ויאושרו ע"י  -

  



 ומועדים הנחיות כלליות

, תוך צירוף כל המסמכים והנספחים בלבדמועמדות תוגש על גבי 'טופס הגשת מועמדות' בנוסח המצורף 
 הדרושים והרלוונטיים. 

 בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו. יגישמועמד שהינו בעל יותר מתחום התמחות אחד, 

 .12:00 בשעה 2018במרץ  20, ה שלישי וםהמועד האחרון להגשת מועמדות הוא י

העיריה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה 
 חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

בתנאי הסף הכללים או בתנאי הסף המסוימים מועמדויות שתוגשנה אחר המועד הנ"ל ו/או שלא תעמודנה 
 לתחום מסוים )אם ישנם כאלה( תפסלנה על הסף.

ההליך מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות. יש לראות בו פונה לשני המגדרים בצורה שווה 
 ונוקט לשון יחיד או רבים, בהתאמה. 

 ותפורסם באתר העיריה.הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע 

 

 הגשת מועמדות 

ספק המעוניין להיכלל במאגר, יגיש מועמדות ע"ג הטופס המצורף )נספח א'( תוך צירוף המסמכים 
 הרלוונטיים המעידים על עמידה בתנאי הסף הבאים:

 . המציע הוא 'עוסק מורשה' )או 'פטור'( לצרכי מע"מ.1

 נאמן מס, או העתק יועץ או חשבון רואה שומה, מפקיד תקף אישורלצרף  המציע על זה תנאי הוכחתל

 מורשה.  עוסק הינו כך, שהמציע על למקור, המעיד

 . המציע הינו פרט, תושב ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.2

 של כל מורשי החתימה(. –יש לצרף העתק תעודת זהות וספח )במקרה של תאגיד 

רלוונטי )במקרה של תאגיד; חברה, עמותה וכיו"ב(.הרישום יש לצרף תעודת התאגדות ותדפיס מהרשם ה
הינו שמי ובמקרה של תאגיד יש לציין שם של אדם פרטי אשר עומד בתנאים הנדרשים ולהוכיח כלפיו את 

 קיומם.

 יש לצרף אישור מורשי חתימה )במקרה של תאגיד; חברה, עמותה וכיו"ב(.

 .ונטי לתחום עיסוקו. המציע רשום כדין במרשם החוקי המחייב והרלו3

יש לצרף העתק תעודת רישום כדוגמת התעודות הבאות: רישום בפנקס ההנדסאים, תעודת קבלן רשום, 
 שיון רו"ח, תעודת גזם וכיו"ב תעודות, רישיונות והסמכות רלוונטיים לפי הענף או התחום.יר

 .שיון עסק תקף )לעסקים המצריכים רישוי בלבד(י. המציע מחזיק בר4

 ף העתק רישיון עסק. יש לצר

 . המציע מנהל ספרים וחשבונות כדין.5

 יש לצרף אישור ניהול ספרים.

  יש לצרף אישור על ניכוי מס במקור.



יש לצרף אישור על ניהול חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
 .1976 –חשבונות( ה'תשל"ו 

 .דין פי על הנדרשים במקצוע לעיסוק רישיונות בעל או/ו. תואר אקדמי רלוואנטי 6

 . השכלה ייש לצרף אישור

 או קצר ךרוא ניסיון התבקש כן אם אלא, שנים 3 לפחות של. ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו 7
 לצרף: המציע על זה תנאי להוכחת. להלן כמפורט, הספציפיים מהתחומים יותר או באחד יותר

 לרבות פרויקט לכל קשר איש או נציג ופרטי פרויקטים רשימת לרבות, משרד פרופיל או חיים קורות -
 ניסיון לפרט יש כן כמו. למאגר להצטרפות בבקשה המצורף' א נספח לטופס בהתאם עמו ההתקשרות פרטי

שנים עם רשויות  3. בפניה ליועצים תינתן עדיפות לניסיון מעל מקומיות רשויות מול בעבודה המציע של
ניסיון במבני ציבור( וככל שניסיון זה רב  –מקומיות ועבודות הדומות לעבודות הנדרשות )כגון לגבי מבנים 

 ואישור הסמכה ותעודות שמית רשימה לצרף יש, צוות העסקת נדרשת שבו במקרה. יותר, ניתן עדיפות לכך
 .המציע ידי על מועסק הצוות לפיו חשבון רואה

 . תצהיר ניגוד עניינים. 8

וקורות חיים בהתאם לדרישת חוזר מנכ"ל משרד  צרף תצהיר בנוסח המצורףול השאלוןמלא את יש ל
כמו כן לדרישת היועמ"ש על המציע להמציא כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון קיום חשש  2/2011הפנים 

 לניגוד עניינים.

 .1976-בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופי ציבוריים, תשל"ועמידה . 9

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף תצהיר בנוסח הרצ"ב כמסמך ב', חתום על ידי המציע, או במקרה של 
 מצהיר מוסמך מטעם המציע. -תאגיד 

 להיכלל בקשתו את לדחות העירייה רשאית תהיה המסמכים את יצרף שלא מציע כי בזאת מודגש

 .המציעים במאגר

 שאלות הבהרה

 5, ה שניעד ליום  shean.org.il-reem@betבדואר אלקטרוני  לשכת מנכ"לניתן להפנות שאלות הבהרה ל
 באחריות המציע לעקוב אחר התשובות שתינתנה באתר האינטרנט של העיריה.,  2018 במרץ

 יעיםכניסה למאגר המצ

יה אשר תדון בבקשות. יכללו במאגר רק יועצים ילשם בחינת ההצעות תתכנס ועדת היועצים בעיר
 העומדים בכל תנאי הסף.

מציע אשר תחום התמחותו לא נכלל ברשימה המצורפת, רשאי להגיש מועמדותו ככל שעומד בתנאי הסף 
הקול קורא לתחום התמחותו ולצורך הכלליים. העיריה תשקול אם לצרפו, ובמידה שכן, האם להרחיב את 

 כך לצאת בפרסום חדש.

 הליך מסירת עבודות ליועצים

 הפניה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר תיעשה באופן המפורט כדלקמן:

יועצים לפחות, מכלל היועצים שנכללו במאגר  4-ביחס לכל שירות נדרש ספציפי, העיריה רשאית לפנות ל
הפניה תיעשה לפי בחירת העיריה ועל פי שיקול דעתה. היועצים אליהם פנו, יגישו הצעת באותו התחום. 

קיבל את הניקוד מחיר שאותו הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי. ככלל, תימסר העבודה ליועץ ש
 . כחלק מתנאי ההתקשרות, היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחיםעל פי אמות המידה שנקבעור הגבוה ביות

כנדרש על ידי העיריה )לרבות ביטוח חבות מעבידים, חבות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית(, 
 ה תבקש, כתנאי לתחילת הפעילות.יה נספח ביטוח בחתימת המבטח בנוסח שהעירייולהמציא לעירי

 העיריה רשאית על פי שיקול דעתה לדרוש מיועץ ערבות מתאימה.
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