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 הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

 מועצה מקומית כפר ורדים

 

( מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, ״מועצה״ה)להלן:  מועצה מקומית כפר ורדים .1

יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי להציע הצעות להיכלל במאגר 

, מועצות המקומיותה צול( לתוספת הרביעית 8)3 אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה

 (.״השירות״)להלן:  1950-א״יתש

ולהזמין יועצים שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון,  מועצהה .2

 נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.

 .מועצהההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה .3

אגר זה בכדי לחייב פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למ-על מועצהידי ה-יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על .4

בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף  מועצהאת ה

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

גר היועצים בכל תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במא מועצהלמניעת ספקות, יובהר, כי ה .5

 דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

ככל שמדובר בתאגיד, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של  .6

בעל מקצוע רלוונטי מטעם המציע. על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד 

 בתנאי הניסיון.

ל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי מבקש אשר הינו בע .7

 התמחותו.

 .15:00בשעה  30/06/2018יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום  .8

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל  מועצהעל הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, וה .9

 מו״מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה  מועצהה .10

 חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

 .מועצההודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תפורסם באתר ה .11

 עדכון המאגר: .12

על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל 

 .התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר

 פקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.מודגש, כי בכל מקום בו תיאור הת .13
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 תנאי סף לכניסה למאגר היועצים

 

 רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר: .14

 :תנאים כלליים

 .על תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דיןב .14.1

 על המציע לצרף אישורי השכלה. להוכחת תנאי זה

רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי, כגון, בפנקס המהנדסים והאדריכלים )ככל שחלה חובת המציע  .14.2

 רישום(.

 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון.

השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא  חמשהעניק במהלך המציע  .14.3

לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות,  םיימוסד ותלקוחשני להיכלל, למבקש 

תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, 

קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל. הערה: על אף האמור לעיל, 

בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי" הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, 

 תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

את כלל  וימלא נספח א'על ניסיונו כאמור במסגרת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף 

 המפורטים שם. הפרטים

אלא אם  שנים, (חמש) 5על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בתחום עיסוקו של לפחות  .14.4

 כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט להלן.

להוכחת תנאי זה על המציע קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד במקרה שמדובר 

רשימת פרויקטים ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט, לרבות דרכי ההתקשרות עמו,  בתאגיד.

 )בקשת הצטרפות למאגר יועצים(. כנספח א' לכתב הזמנה זהבהתאם לטופס המצורף 

שמית במקרה שבו נדרש העסקת צוות, רשימה  פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות.

 ידי המציע.-הצוות מועסק עלהמפרט את אישור רואה חשבון , וכן המהנדסיםותעודות הסמכה של 

להוכחת תנאי זה על  המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין. .14.5

 המציע לצרף:

אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, שהמציע 

 עוסק מורשה. הינו

נוסף יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין ואישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור 

 או על שינוי הניכוי.

 ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.

 .1976-עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .14.6

לכתב הזמנה  כנספח ב'כחת תנאי זה על המציע לצרף: תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף להו

 ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.-זה, חתום על

בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד  מועצהידי ה-המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על .14.7
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עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד : ״2/2011הפנים 

 מקומיות״.

על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל, אותו ניתן למצוא בקישור שלהלן: 

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/20ll02 8.pdf כנספח ג' או למלא את הטופס המצורף 

 לכתב הזמנה זה.

 העיסוק קורות חיים של היועץ, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום .14.8

 .פרויקטים בו עסק בתום העיסוק הנ"ל 5תוך תיאור של לפחות הרלוונטי בהזמנה זו, 

מכוח כל דין לשם עיסוק וכן כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים  תעודה המעידה על השכלתו של היועץ .14.9

 באחד מתחומי העיסוק הנדרשים כאמור.

על  ותהמעיד ותתעודככל שהמציע הינו תאגיד יפורט שם של מנהל פרויקט מוצע בפועל, ויצורפו  .14.10

השכלתו וכן כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים מכוח כל דין לשם עיסוק באחד מתחומי העיסוק הנדרשים 

 .כאמור

בין המציע  טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר )הקשר מספרי לרבות ממליצים,( 7-5חמישה עד שבעה ) .14.11

 .לממליץ(

 אחוזתמורה שתחשוב כבמסגרת הצעת המחיר מטעם היועצים בנושאים אלו יידרשו היועצים להציע  .14.12

מכלל ההצעה, לצד רכיב של איכות בעל משקל של  50%. רכיב זה יהיה בעל משקל של מביצוע הפרויקט

 לפי פרמטרים שיפורסמו מראש. 50%

 

 כניסה למאגר המציעים .15

 ץהיועו מועצה, גזבר המועצההכוללת את מנכ״ל ה מועצהלשם בחינת ההצעות תתכנס וועדת היועצים ב

יכללו במאגר היועצים רק  המשפטי. כמו כן ישתתף מנהל האגף/ המחלקה הרלוונטי. ועדה זו תדון בבקשות.

 הסף הקבועים לעיל.מציעים אשר עומדים בכל תנאי 

 

 הליך מסירת עבודות ליועצים .16

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

יועצים שונים, מכלל היועצים שנכללו  3-רשאית לפנות ל מועצהביחס לכל שירות נדרש ספציפי, ה .16.1

 במאגר באותו התחום.

 מועצהועל פי שיקול דעתה. היועצים שאליהם פנתה ה מועצההפנייה תיעשה לפי בחירתה של ה .16.2

 יגישו הצעת מחיר שאותו הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.

ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הכספית הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים  .16.3

 מיוחדים שיירשמו לקבל הצעה אחרת.

)כולל ביטוח  מועצהיידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי הכחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר  .16.4

אישור  מועצהחבות מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית( ולהמציא ל

  ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו.

http://www.kfarvradim.com/
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 להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר: .17

 מנהלי פרויקטים: .18

 .לבניית מבני ציבורמנהלי פרויקטים  .18.1

 .מנהלי פרויקטים להקמת תשתיות ציבוריות .18.2

 

 מפקחי בניה: .19

 מפקח בניה למבני ציבור. .19.1

 מפקח בניה לתשתיות ציבוריות. .19.2

 הניסיון הנדרש לכל אחד ממפקחי הבניה: .19.3

 

 אדריכלים: .20

 אדריכל למבני ציבור. .20.1

 אדריכל נוף. .20.2

 מתכנן ערים .20.3

 

 יועצים בתחום ההנדסה: .21

 יועץ קרקע. .21.1

 קונסטרוקציהמהנדס  .21.2

 מודד. .21.3

 תנועה וכבישים.מתכנן  .21.4

 סטוטורי.תכנון תיאום ניהול/ .21.5

 חשמלמתכנן  .21.6

 

הערה: מעבר לתנאי הסף הכלליים המפורטים לעיל, יידרשו המציעים בתחום ההנדסה להציג ניסיון מקצועי 

 שנים. 5 -בתחום הייעוץ הרלוונטי של לא פחות מ

  handasa @k-vradim .org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לניתן להפנות שאלות בכתב בנוגע להזמנה זו  .22

באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני בנוגע להזמנה זו ולא תהיה למבקש כל טענה בקשר 

 לכך.

 

יידרש לחתום על  מועצהתחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן השירות ע״י ה מועצההמציע אשר ה .23

אישורי עריכת ביטוח בהתאם לנוסח אשר יימסר  מועצהמסמכי ההסכם המצורף לרבות נספחיו, ולהמציא ל

 במעמד החתימה על ההסכם. מועצהלו על ידי ה

 

מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו, הועדה תהיה רשאית, לאשר התקשרות עם יועץ אשר אינו נכלל במאגר של  .24

 הבאים: , באחד מהמקריםמועצהה
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 אינו כולל יועצים העוסקים בתחום בו נדרשת העבודה. מועצההמאגר של ה .24.1

 היועצים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף מסוים לביצוע העבודה. .24.2

 

לאחר ישיבת הועדה התברר כי אף לא אחד מנותני השירותים הנכללים במאגר, עונה על דרישות  .24.3

ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון מהשירותים שניתנו בעבר מהיועצים  מועצהה

 הנכללים במאגר.

לביצוע  יהמשפט ץוהיוע מועצהנסיבות מיוחדות שינומקו בכתב ולאחר קבלת אישור מנכ״לית ה .24.4

 .מועצההתקשרות עם מי שאינו נכלל במאגר ה

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 מקומית כפר ורדיםהמועצה ה
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