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הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית רמלה
עיריית רמלה (להלן :״העירייה״) מזמינה בזאת מציעים ,אשר עונים על תנאי הסף שלהלן ,להציע
הצעותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי
אמון מיוחדים בתחומים שונים ,וזאת בהתאם לתקנה  )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) תש"ח –
( 1987להלן" :המציע" ו" -ההצעה" ,בהתאמה).
הוראות כלליות:
 .1העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,בכל דרך שתמצא לנכון ,ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו\או בדרך של
גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
מצורף כנספח  1להזמנה זו פירוט תחומי ההתמחויות לגביהם ניתן להגיש בקשות (יודגש כי
מדובר ברשימה סגורה ויש להגיש בקשות אך ורק לתחומים המפורטים בה).
עדכון המאגר יבוצע מעת לעת וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לשנות ו\או להוסיף
קריטריונים לרישום למאגר.
ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מועמד במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה .יודגש כי ,אין בהיכללות במאגר משום התחייבות של העירייה לבצע התקשרות עם
מי מהנכללים במאגר.
 .2יובהר ,כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה ,ואין
בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו\או
כדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו ,וליועץ לא תהא כל טענה ו\או דרישה ו\או
תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 .3למען הסר ספק ,העירייה תהא רשאית לפרסם הליך קבלת הצעות בתחומים שאינם
מפורטים במאגר זה ,שלא ע"פ הקבוע בהוראות הזמנה זו ,והכל בהתאם להוראות כל דין.
 .4על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ,והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה
רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו\או עם אחרים.
 .5הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר
האינטרנט של העירייה.
אופן הגשת בקשת רישום למאגר:
 .6הרישום למאגר ייעשה על ידי מילוי 'טופס רישום למאגר' (נספח  2להזמנה זו).
על המועמדים למלא את הטופס במלואו ,ולצרף את כל המסמכים הנדרשים ,תוך סידור
החומר כמפורט להלן.
על המועמד לצרף לבקשתו את כלל מסמכי החובה המפורטים בסעיף  11כאן (סעיף תנאי
הסף) ,לפי הסדר המופיע בתתי הסעיפים של סעיף  11ולהפריד כל תת סעיף ממשנהו
בעזרת חוצץ .בקשה אשר תוגש שלא בהתאם להנחיה זו ,תהא העירייה רשאית לפסול אותה
ולא לדון בה כלל ,ללא שתינתן למועמד כל הודעה נוספת למעט האמור כאן ,ולמועמד לא
תהא כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי העירייה בעניין זה.
לשם הנוחיות מצורפת רשימה של כלל המסמכים הנדרשים ,בסדר שעליהם להיות מוגשים,
כנספח  3להזמנה זו.
 .7מועמד אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד ,יגיש בקשות נפרדות ביחס לכל תחום
התמחות.
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 –2את כלל המסמכים יש לאגוד ,לסרוק ולשלוח כקובץ  PDFלכתובת דוא"ל
 ,application@ramla.muni.ilולאשר קבלתו בטלפון  ,08-9771688אצל הגב' גלית יעקב ,עד
ליום  4.1.2018בשעה .12:00
בגוף הודעת הדוא"ל יפורט שם המועמד ותחום ההתמחות בו הוא מבקש להיכלל במאגר.

הגשת שאלות הבהרה:
 .9ניתן לפנות לעירייה בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה זו ,באמצעות דוא"ל בלבד,
 galit@ramla.muni.ilולאשר קבלתו בטלפון  .08-9771688שאלות ההבהרה יוגשו עד ליום
 28.12.2017בשעה .12:00
העירייה תפרסם מענה לשאלות הבהרה מעת לעת באתר האינטרנט העירוני ועל המציעים
לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני בנוגע להזמנה זו ,ולא תהיה למציעים כל טענה בקשר
לכך.
תנאי סף לכניסה למאגר יועצים:
 .10רשאים להגיש מועמדות רק מציעים אשר עומדים בכלל התנאים המפורטים להלן,
במצטבר .הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו\או אשר הנספחים המפורטים להלן
לא יצורפו אליה לפי סדר תתי הסעיפים ,תהא העירייה רשאית לפסול אותה ולא לדון בה
 .11כלל ,ללא שתינתן למועמד כל הודעה נוספת למעט האמור כאן ,ולמועמד לא תהא כל טענה
ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי העירייה בעניין זה.
 .12להלן יפורטו תנאי הסף והמסמכים הנדרשים להוכחתם:
 .12.1המציע בעל תואר אקדמי רלוונטי מגוף מוכר ו\או בעל רישיון לעסוק בתחום
ההתמחות הנדרש על פי דין.
להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודה המעידה על תואר אקדמי ו\או רישיונות לעיסוק
במקצוע ,בהתאם לדרישות על פי הדין( .יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות
ההשכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודת שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים
ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך)
 .12.2המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי ,ככל שמדובר בפנקס שחלה חובת רישום
אליו.
להוכחת תנאי זה יש לצרף העתק רישיון בתוקף לשנת .2017
 .12.3המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח בתחום ההתמחות ,של לפחות ( 5חמש) שנים
רצופות ,במהלך השנים .2010-2017
להוכחת תנאי זה יש לצרף המסמכים הבאים:
ככל שמדובר במציע יחיד עליו לצרף המסמכים הבאים )1( :קורות חיים בצירוף
אסמכתאות; ( )2תצהיר מאומת על ידי עו"ד ,הכולל פרטי התקשרות עם ממליצים,
בנוסח המצ"ב כנספח  2למסמך זה; ( )3תעודת עוסק מורשה.
ככל שמדובר בתאגיד ,יש לצרף המסמכים הבאים )1( :פרופיל המשרד\תאגיד; ()2
תצהיר מאומת על ידי עו"ד ,הכולל פרטי התקשרות עם ממליצים בנוסח המצורף
כנספח  2כאן; ( )3תעודת התאגדות מן הרשם הרלוונטי (החברות\השותפויות וכד').
 .12.4המציע ביצע ב ( 5חמש) שנים האחרונות לפחות שלושה פרוייקטים בתחום העיסוק
המבוקש עבור רשות מקומית באותו סדר גודל כמו עיריית רמלה (אין מניעה כי
הניסיון יכלול פרויקט/ים שבוצע/ו עבור עיריית רמלה) לחילופין המציע עבד
ברשות/יות מקומית/ות במשך  10שנים כעובד מן המניין מתוכם לפחות  5שנים כסגן
מנהל מחלקה (או תפקיד בכיר יותר) בתחום העיסוק המבוקש.
להוכחת תנאי סף זה יש לצרף תיאור של כל אחד מהפרויקטים בתחומים ובסדרי
גודל
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בהם מעוניין המציע לעבוד (והמפורטים בנספח  ,)2כולל ,אם רלוונטי ,מסמכים
המכילים הדמיות ,תכניות ומצגות ו\או כל מסמך אחר אשר המציע ייראה לנכון
לצרפו להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.
במקרה שבו נדרש העסקת צוות מקצועי – יש לצרף רשימה שמית ותעודות הסמכה
של הצוות ,וכן ,יש לצרף אישור רו"ח לפיו הצוות מועסק אצל המציע.
 .12.5המציע בעל אישור בתוקף על ניהול ספרים כדין ואישור תקף של רשות המסים על
פטור מביצוע ניכוי מס במקור.
להוכחת תנאי סף זה יש לצרף אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ,בתוקף בעת
ההגשה.
 .12.6המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
להוכחת תנאי סף זה יש לצרף תצהיר של המציע בנוסח התצהיר המצ"ב כנספח 4
להזמנה זו ,חתום על ידי מורשה החתימה של המציע ומאומת על ידי עו"ד.
 .12.7המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על ידי העירייה בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים " :02/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים
בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"
להוכחת תנאי סף זה יש לצרף את השאלון המצורף כנספח  5להזמנה זו ,כאשר הוא
ממולא כדבעי.
כניסה למאגר יועצים:
 .13כלל ההצעות אשר יוגשו במועד ,ייבחנו על ידי ועדת ההתקשרויות של העירייה ,אשר תכלול
את מנכ"ל העירייה ,גזברית העירייה ויועמ"ש .בכל תחום התמחות ישתתף נציג העירייה
הרלוונטי לתחום ההתמחות.
 .14ועדת ההתקשרויות ,או מי מטעמה ,תבדוק את תקינות המסמכים שנשלחו וצורפותיהם ,תבחן
את התאמתם של המועמדים להיכלל בתחומים והתמחויות המבוקשים ותקבע את סיווג
המועמד.
הצעות אשר ,לאחר בחינתן יימצא כי אינן עומדות בתנאי הסף ,במצטבר ,ו\או אשר אינן
כוללות את כלל המסמכים הנדרשים ו\או אשר לא הוגשו בהתאם להוראות הקבועות במסמך
זה ,תהא רשאית העירייה לפסול אותן ללא שתימסר למציע כל הודעה נוספת למעט האמור
כאן ,ולמציע לא תהא כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה לעירייה בעניין זה.
 .15ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לפנות לכל מציע לשם קבלת הבהרות ,הסברים ,השלמת
מסמכים אשר אין בהשלמתם לפגוע בשוויון בין המציעים ,לחילופין ,תהא רשאית העירייה
לפסול כל הצעה אשר הוגשה בצורה רשלנית ושלא בהתאם להוראות מסמך זה ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
במידה וימצא כי מסמכים חסרים או ישנה בעיה במסמכים שהוגשו ,תפנה הועדה למועמד
להשלמת הפרטים באמצעות דוא"ל .במידה והמציע לא השלים הפרטים והצרופות עד למועד
הנקוב בפניית הועדה ,תפסל הצעתו.
 .16ועדת ההתקשרויות ,תדרג את הזוכים לפי הקבוע בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (תקנה  )8( 3לתקנות
העיריות).
הליך מסירת עבודה:
 .17העירייה רשאית ,מעת לעת ,על פי צרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות לחמשת היועצים
בעלי הדירוג הגבוה ביותר ,ולבקש מהם הצעת מחיר לקבלת השירות הנדרש .הפנייה תעשה
בצורה שוויונית ואחידה ויצורף אליה טיוטת הסכם התקשרות ונספח ביטוחי רלוונטי לכל
התקשרות.
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 .18היועצים שאליהם פנתה העירייה יגישו הצעת מחיר בהתאם למפרט ספציפי שתעביר לידיהם
העירייה ,בתוך המועד שנקבע על ידי העירייה .יודגש כי ,אין העירייה מתחייבת לקבל את
הצעת המחיר הזולה ביותר או כל הצעה בכלל.
 .19העירייה תהא רשאית לפנות לכל גוף שקיבל ו\או מקבל שירותים מהמועמד ,ולפנות לממליצים
שפרטיהם צורפו על ידי המועמד בטופס הבקשה ,לצורך קבלת המלצות.

בכבוד רב ובברכת הצלחה,
רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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נספח – 1רשימת תחומי ההתמחות
יודגש כי הרשימה הנה רשימה סגורה וניתן להגיש בקשות רק לתחומים המפורטים בה .כל הצעה
שתתקבל לתחום אשר אינו מפורט ברשימה זו ,תיפסל ולא תובא במניין הבקשות.
אגף משאבי אנוש
□ אבחון פסיכולוגי ואבחון תעסוקתי – עריכת מבחני מיון ואבחון למקומות עבודה .הניסיון
הנדרש –  10שנים בתחום האבחון והמיון; השכלה – פסיכולוג קליני או ארגוני עם התמחות
בתחום הייעוץ ,מבחני מיום ואבחון למקומות עבודה.
□ ייעוץ פיננסי וכלכלי לעובדי ופורשי הרשות – ייעוץ כלכלי ופנסיוני לעובדי הרשות והפורשים
לגמלאות; הניסיון הנדרש –  7שנות ייעוץ בגופים ציבוריים; השכלה – תואר ראשון לפחות
בתחום הכלכלה ו\או מנהל עסקים ו\או גידור סיכונים וביטוח.
□ יועץ ארגוני – הובלת שינויים אירגוניים ,ניתוח עיסוקים ,ליווי מנהלים בדגש במגזר
הציבורי והטמעת תרבות ארגונית ברשות המקומית; הניסיון הנדרש –  7שנות ניסיון בייעוץ
ארגוני התמחות במגזר הציבורי יתרון ברשויות מקומיות בסדר גודל של העיר יבנה ,בליווי
והטמעה של שינויים ארגוניים ,פיתוח מנהלים ופיתוח ארגוני ויעוץ להנהלה הבכירה בארגון
בעל סדר גודל דומה .התמחות בלמידת עמיתים; השכלה – תואר שני בתחום הפסיכולוגיה
הארגונית ייעוץ ארגוני ו\או מנהל עסקים ו\ או תעשיה וניהול .בוגר קורסים של למידת
עמיתים ו\או אימון.
אגף הנדסה – ראו פירוט תנאי סף נוספים ,בהמשך הרשימה לחלק מהמקצועות המפורטים
להלן:
□ שרטטים
□ נוף ופיתוח
□ מים וביוב
□ תנועה ,דרכים
□ עפר ,דרכים ותיאום
□ מתכנן\פרוגרמטור
□ ספקי שירותי גרפיקה והדמיות
□ מתכנני תשתיות רטובות
□ תיעול וניקוז
□ מדידות כולל תצ"ר
□ יועץ קרקע
□ בטיחות וכיבוי אש
□ נגישות
□ חשמל ,תאורה ותקשורת
□ אקוסטי
□ קונסטרוקציה
□ בדיקות רקע
□ אגרונום
□ העתקות אור ושונות
□ יעוץ סביבה ובניה ירוקה
□ ליווי תכנית בינוי
□ שמאות מקרקעין
□ העתקת עצים
□ תב"ע ובינוי לועדה מקומית
□ תכנון תנועה לתב"ע
□ נוף לתב"ע לוועדה מקומית
□ תכנון אקוסטי לתב"ע מקומי
□ שמאי לטבלאות איזון
□ תדריך תכנון
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□ עבודות עפר (חישוב)
□ אדריכלות
□ אדריכלות נוף
□ אדריכלות ומתכנני ערים
□ יועצי אינסטלציה סינטרית
□ מנהלי פרוייקטים
□ ניהול ותיאום תכנון
□ ניהול ופיקוח על ביצוע
□ מודדים
□ מתכנני מיזוג אויר
□ יועצי מעליות
□ יועצי כבישים
□ מעצבי פנים
□ יועצי איטום
□ יועצי קרינה
□ יועצי אלומיניום
□ יועץ תרמי
□ יועץ מתקני ספורט
□ יועץ חיפויי אבן
□ הידרולוגים
□ כימאים
□ יועץ מיגון (הג"א ,מערכות פריצה)
□ יועץ לוחות זמנים
□ יועץ להכנת תחשיבי חוקי עזר
תכנון העיר -תכנית מתאריות ומפורטות (תב"ע)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

עורכי ומתכנני תב"ע לתכנון והכנת נספחים לתכניות מתאריות ומפורטות.
שרטטים בכל התכנות ההנדסיות וממ"ג
עורכי תכניות אב ,מסמכי מדיניות ותכניות אסטרטגיות בתכנון עירוני.
יועצים לתכנון אדריכלי לתכנון מתארי ותכנון מפורט(תב"ע).
יועצים בתחום אדריכלות נוף – תכנון לתכניות מתאר ומפורטות.
יועצים בתחום אדריכלות נוף – תכנון מוקדם ומפורט.
עורכי הדמיות לתכניות ,בין היתר בתכניות  revit, sketchup, rhinoוכו'.
יועצים בתחום תכנון דרכים תנועה וחניה – יועצים לתב"עות  ,תכנון מתארי ,הכנת בה"ת
וכל מרכיבי התנועה.
יועצים בתחום תכנון דרכים ותנועה – לתכנון מוקדם ומפורט.
יועצים בתחום תשתיות מים ,ביוב וניקוז – תכנון לתב"ע.
יועצים סביבתיים לנושא בנייה ירוקה ודוחות סביבתיים על כל מרכיביהם (פסולת ,אוויר
וכולי)
יועצים בנושא בנייה לגובה.
חשמל ,דלק ,הצללה ,מיקרואקלים וכו'.
יועצים בתחום שימור מבנים ,כולל הכנת נספחי שימור.
מודדים מוסמכים לצרכי תב"ע.
מודדים מוסמכים לצורך תכנון מפורט.
שמאים לטבלאות איזון ולבחינת פגיעה מתכניות ו/או ירידת ערך
יועצים לבחינה טכנו כלכלית.
יועצי קרקע לתב"ע ,לתכנון קונסטרוקציה ותכנון מפורט.
אגרונומים ו/או אדריכלי נוף בעלי אישור משרד החקלאות להכנת נספחי עצים ,לפי סעיף 83
ג' לחוק.
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

תדריך תכנון
מתכנן\פרוגרמטור
קונסטרוקצייה -ייעוץ בתכנון קונסטרוקצייה -לבחינת תכנון ארצי ותת"ל ,הרשאות למבני
דרך ומסילות.
מדידות כולל תצ"ר
יועץ קרקע
תכנון תנועה לתכניות נוף לתכניות לוועדה מקומית
תכנון אקוסטי לתכניות מקומי
יועץ ומתכנן שימור
שיתוף ציבור
אדריכלות ומתכנני ערים
מנהלי פרוייקטים
ניהול ותיאום תכנון
יועץ לוחות זמנים
יועץ להכנת תחשיבי חוקי עזר  ,זכויות בנייה

שפ"ע ואחזקה
□ יועץ תאורת רחוב
□ יועץ גינון ואגרונום
□ יועץ הנגשה רישוי עסקים
□ יועץ רמזורים
□ יועץ אינסטלציה (מזרקות)
□ יועץ בנושא פינוי אשפה איכות הסביבה
□ סקר שילוט
□ יועץ מעליות
□ יועץ מיזוג אויר
□ יועץ חשמל ותאורה
□ יועץ בטיחות
□ יועץ קונסטרוקציה
□ יועץ אינסטלציה
□ יועץ בטיחות אש
□ יועץ נגישות
□ יועץ איטום
□ יועץ פיתוח
מעבר לתנאי הסף הכלליים המפורטים לעיל ,יידרשו המציעים בתחום ההנדסה להציג עמידתם
בתנאי הסף המפורטים להלן:
 ) 1ניהול פרויקט
א  .בעל תואר ראשון לפחות בתכנון ערים ו/או אדריכלות ו/או השכלה
אקדמאית רלוונטית אחרת ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה ובלבד שהינו בעל ניסיון של לפחות  7שנים אחרונות בניהול
פרוי יקטים בתחומי תכנון העיר לשיקול דעת הועדה.
ב  .לפחות  5מס' שנות ניסיון עבודה מוכח בעבודה ישירה בוועדות תכנון או מול
וועדות תכנון.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות נקודתיות /מצומצמות  -ניסיון
עבודה של  5שנים לפחות ( ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
 תכניות משמעותיות  -ניסיון עבודה של  7שנים לפחות ( ניתן להציג שנת
התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
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ג.

ד.

 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותוכניות אב ומתאר -
ניסיון עבודה של  10שנים לפחות  ( .ניתן להציג עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיו ן).
רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין היתר,
התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות רצונו של
הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים שונים כגון:
רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן לוודא ניסיון המוכח
כאמור.
קידום פרוייקט ים ועריכת תכניות:
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות נקודתיות – ניהול עריכת 10
תכניות נקודתיות לפחות עד לשלב מתן תוקף במוסדות התכנון לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות משמעותיות –  10תכניות
משמעותיות לפחות עד לשלב מתן תוקף במוסדות התכנון לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותכניות אב ומתאר –
ניהול עריכת שתי תכניות רחבות הקף לפחות במהלך שלוש השנים
האחרונות עבור גופים ציבוריי ם ( מוניציפאליים ,ממשלתיים וכיוצ"ב )
במדינת ישראל .

 ) 2תכנון ערים ו/או אדריכלות
א  .בעל תעודת אדריכל רישוי בתוקף או לחלופין בעל תואר ראשון לפחות
בתכנון ערים.
ב  .מס' שנות ניסיון עבודה
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות נקודתיות  -ניסיון עבודה של 3
שנים לפחות ( ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות משמעותיות  -ניסיון עבודה של 5
שנים לפחות ( ניתן להציג שנת התמחות אח ת כשנת ניסיו ן).
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותוכניות אב ומתאר -
ניסיון עבודה של  7שנים לפחות ( ניתן להציג עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיו ן).
ג  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין היתר,
התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע הע בודה ,ושביעות רצונו של
הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים שונים כגון:
רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן לוודא ניסיון המוכח
כאמור.
ד  .עריכת תכניות – ניסיון נדרש:
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות נקודתיות /מצומצמות  -עריכת 5
תכניות נקודתיות לפחות עד לשלב מתן תוקף לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות משמעותיות  -עריכת  10תכניות
לפחות עד לשלב מתן תוקף לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותכניות אב ומתאר -
עריכת שתי תכניות רחבות הקף לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות
עבור גופים ציבוריי ם ( מוניציפאליים ,ממשלתיים וכיוצ"ב ) במדינת
ישראל .
ה  .ככל והאדריכל מתמחה גם בשימור יש לציין זאת במסמכי ההגשה ולצרף
מסמכים ,המלצות ופרויקטים המעידים על כך.
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 ) 3אדריכלות נוף
א  .מס' שנות ניסיון עבודה
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות נקודתיות /משמעותיות  -ניסיון
עבודה של  3שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק (לא ניתן
להציג שנ ו ת התמחות כשנ ו ת ניסיו ן).
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות משמעותיות – ניסיון עבודה של 5
שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק (לא ניתן להציג שנ ו ת
התמחות כשנ ו ת ניסיו ן).
 מתן שירותי תכנון לקי דום תכניות רחבות הקף ותוכניות אב ומתאר
 ניסיון עבודה של  3תכניות מתאר ושל  7שנ ות ניסיון לפחותלאחר סיום הלימודים כחוק ( ניתן להציג עד שנת התמחות אחת כשנת
ניסיו ן).
ב  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין
היתר ,התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות רצונו
של הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים שונים
כגון :רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן לוודא ניסיון
המוכח כאמור.
 ) 4מהנדס תנועה/דרכים/כבישים
א  .בעל תעודת מהנדס רישוי בתוקף.
ב  .מס' שנות ניסיון עבודה
 מת ן שירותי תכנון תנועה/דרכים/כבישים עבור תכניות נקודתיות -
ניסיון עבודה של  2שנים לפחות ( ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת
ניסיו ן).
 מתן שירותי תכנון לקידום תנועה/דרכים/כבישים רחבות הקף
ותוכניות אב ומתאר  -ניסיון עבודה של  5שנים לפחות ( ניתן להציג
שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
ג  .אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי ם.
ד  .תעודת עוסק מורשה .
ה  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין
היתר ,התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות
רצונו של הממליץ  .על המציע לצרף להצע תו פרטי  3אנשי קשר מגופים
שונים כגון :רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן לוודא
ניסיון המוכח כאמור.
ו  .עריכת תוכניות
 מתן שירותי תכנון תנועה/דרכים/כבישים עבור תכניות נקודתיות –
מתן יעוץ רלוונטי לחמש תוכניות נקודתיות לפחות עד לשלב דיון למתן
תוקף ב מוסדות התכנון לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותכניות אב ומתאר -
מתן שירותי יעוץ רלוונטי לשתי תכניות רחבות הקף לפחות במהלך
שלוש השנים האחרונות עבור גופים ציבוריי ם ( מוניציפאליים,
ממשלתיים וכיוצ"ב ) במדינת ישראל .
 ) 5פרוגמטור/מתכנן ערים
א  .בעל תואר ראשון לפחות בתכנון ערים ו/או גאוגרפיה ו/או אדריכלות
ו/או כלכלה ו/או השכלה אקדמאית רלוונטית אחרת ממוסד אקדמי
המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
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ב  .רישיונות לעיסוק במקצוע כנדרש על פי החוק
ג  .מס' שנות ניסיון עבודה
 מתן שירותי פרוגרמה לתכניות נקודתיות  -ניסיון עבודה של 3
שנים לפחות ( ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
 מתן שירותי פרוגרמה לקידום תכניות רחבות הקף ותוכניות
אב ומתאר  -ניסיון עבודה של  5שנים לפחות ( ניתן להציג שנת
התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
ד  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כ ל המלצה לכלול ,בין
היתר ,התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות
רצונו של הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים
שונים כגון :רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן
לוודא ניסיון המוכח כאמור.
ה  .עריכת פרוגרמה
 מתן שירותי פרוגרמה לתכניות נקודתיות – עריכת פרוגרמה
לחמש תכניות נקודתיות לפחות עד לשלב דיון למתן תוקף
במוסדות התכנון לפחות.
 מתן שירותי תכנון לקידום תכניות רחבות הקף ותכניות אב
ומתאר  -עריכת פרוגרמה לשלוש תכניות רחבות הקף לפחות
במהלך שלוש השנים האחרונות עבור גופים ציבוריי ם
( מוניציפאליים ,ממשלתיים וכיוצ"ב ) במדינת ישראל .
 ) 6ספקי שירותי גרפיקה ותקשורת חזותית
א  .בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בתחום התקשורת
החזותית ו/או עיצוב גרפי.
ב  .רישיונות לעיסוק במקצוע כנדרש על פי החוק
ג  .מס' שנות ניסיון עבודה  -ניסיון עבודה של  3שנים לפחות לאחר סיום
הלימודים כחוק ( ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
ד  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין
היתר ,התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות
רצונו של הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים
שונים כגון :רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן
לוודא ניסיון המוכח כאמור.
 ) 7שרטטים
א  .בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בתחום התקשורת
החזותית ו/או עיצוב גרפי ו/או גיאוגרפיה.
ב  .ניסיון מוכח בתכנת אוטוקד ו/או  ARCVIEWגרסה  10ומעלה ,או
תכנת  GISבעלת מאפיינים דומים.
ג  .מס' שנות ניסיון עבודה  -ניסיון עבודה של  2שנים לפחות ( ניתן להציג
שנת התמחות אחת כשנת ניסיו ן).
ד  .רשימת ממליצים הכוללת  3המלצות לפחות .על כל המלצה לכלול ,בין
היתר ,התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה ,ושביעות
רצונו של הממליץ  .על המציע לצרף להצעתו פרטי  3אנשי קשר מגופים
שונים כגון :רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים גדולים איתם ניתן
לוודא ניסיון המוכח כאמור.
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מחשוב
בנושאי תפעול וטכנולוגיה :
□ יועצי תקשורת תחומים:
• תשתיות פאסיביות
• תשתיות אקטיביות
• הנחת תשתית חוץ
• בינוי חדרי תקשורת ושרתים
□ טלפוניה תחומים:
• IPT
• סלולאר
• שילוב מע׳ תקשורת
□ עיר חכמה תחומים:
• אינטגרציית עיר חכמה
• מערכות שו״ב
• מערכות חישה ומנ״מ
• Big Data
□ אבטחת מידע תחומים:
• דוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושא
• מניעת זליגת מידע
• מעגלי אבטחת מידע
□ ציוד מחשוב תחומים:
• שרתים ומערכי אחסון וגיבוי
• ווירטואליזציה
• מערכות משובצות מחשב
• מדפסות
• מחשוב נייד
• מחשוב לביש
• מערכות אור  -קוליות
□ תחום האיכות תקני ISO
דרישות ספציפיות:
 עדיפות לחברות יעוץ המספקות שירותי יעוץ מוכללים. על החברה להציג שנות ניסיון על החברה להציג פרויקטים רלוונטיים בתחום המבוקש נדרש ניסיון מוכח בשוק המוסדי (ממשלתי ומוניציפאלי) השכלה והסמכות רלוונטיות לאנשי המקצוע בתחום בו נדרש הייעוץ.-

כנושאי מערכות מידע  ,תכנון אסטרטגי ואינטרנט:
 .1התמחות וניסיון:
 .1.1לפחות תואר ראשון רלוונטי הנדסת מחשבים/הנדסת תוכנה /מערכות מידע
/מדעי
המחשב /מנהל עסקים /גיאוגרפיה /מדעי החברה/תעשיה וניהול
 .1.1לפחות  5שנות ניסיון מוכח בתכנון ,ליווי והקמה של מערכות מידע ארגוניות,
בנושאים הבאים:
• כלל הפלטפורמות הקיימות ב CRM • )mapguide, esri) GIS -ניסיון
בפלטפורמת מייקרוסופט דיינמיקס
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•
•

פורטל אירגוני ((sharepoint
עיצוב גרפי בפלטפורמות שונות (אתרי אינטרנט ,מובייל ,פורטל ארגוני

ועוד)
•
•
•
•
•
•
•
•

מערכות שו״ב ניסיון במערכות מובילות בשוק הישראלי.
מוקד עירוני
BI
מערכות  ERPברשויות מקומיות
תכנון אסטרטגי
יישומי אינטרנט
מערכות מידע ייעודיות ברשויות מקומיות
עיר חכמה  -מוקד עירוני ,שו״ב ,טיוב ומיקוד הקשר עם התושב,

הנגשת
מידע ,פניות תושבים ,מערכות השקיה ,חניות ורמזורים ,אשפה
ומיחזור ,חינוך ,חירום ועוד על פי צורך.
• מערכות הנדסיות  -ועדה מקומית לתכנון ובניה ,רישוי ,תב״ע ,נכסים,
פיקוח על
הבניה ,נכסים ועוד.
 .1.1ניסיון בניתוח מצב קיים ומיפוי פערים.
 .1.1ניסיון בהגדרת יעדים ומצב עתידי.
 .1.1ניסיון בניסוח צרכים ובחינת חלופות.
 .1.1ניסיון בבניית תכניות עבודה למימוש.
 .1.1ניסיון בהקמת  5מערכות ארגוניות לפחות.
 .1.1ניסיון בכתיבה טכנית (עדיפות לנוהל מפתח)
 .1.1ניסיון כאינטגרטור עם יועצים שונים.
 .1.11ניסיון בניהול פרויקטים (לפחות  10פרויקטים)
מעקב וניהול הפרויקטים באמצעות MS-PROJECT
•
 .1.11ניסיון בכתיבת מכרזים
ליווי מלא של כתיבת מפרט עד לפרסום מכרז
•
מפגש עם ספקים מובילים
•
מענה לשאלות ספקים ובחירת זוכה
•
ליווי הספק הזוכה ליישום פרויקט
•
בקרת איכות ובדיקת יישומים שבוצעו.
•
.1

.1

.1
.1

ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות.
.1.11
קורות חיים של היועץ ,לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים
בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו ,תוך תיאור של לפחות  5פרוייקטים/
ייעוץ לרשויות מקומיות בתחום העיסוק הנ״ל.
בנושאי עיר חכמה ,יהיה ניסיון של שנה לפחות בשנים  -2015 -2017ברשות משמעותית
אחת לפחות .ורשימת יועצים איתם קשור הפונה בתחום של עיר חכמה (ככל שישנם)
מסמכים ,אישורים וכל מדיה מגנטית המוכיחים את ניסיונו של היועץ.
תעודה המעידה על השכלתו של היועץ וכן כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים מכוח כל
דין לשם עיסוק באחד מתחומי העיסוק הנדרשים כאמור.
 5-7רשימת ממליצים ,לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.
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אגף
□

□
□
□
□
□

החינוך והנוער
הטמעת הפעלת וליווי תוכנית פדגוגית -הטמעת הפעלת וליווי תוכנית פדגוגית ברשויות
מקומיות או במוסדות ציבור .הניסיון הנדרש 3 :שנות ניסיון תואר אקדמי בחינוך או
מקצועות מדעי החברה או הרוח או כל תואר רלוונטי אחר .ידע והיכרות עם מערכת
החינוך.
הערכה מדידה וניטור של מסגרות בתוכניות לימודיות וחינוכיות -ניסיון במחקר וניתוח
עבודות חינוכיות של  3שנים .השכלה אקדמאית במדידה והערכה או סטטיסטיקה.
עיצוב סביבת עבודה – ניסיון בביצוע פרויקטים עיצוביים במוסדות חינוך של  3שנים.
היכרות עם דרישות מערכת החינוך בתחום סביבת עבודה.
הערכות של קבוצות מיקוד -ניסיון בהנחיית קבוצות .היכרות עם מערכות חינוך .ניסיון
בהעברת קבוצות מיקוד וכתיבת דו"ח מסכם .ניסיון של  3שנים  .תואר ראשון
בפסיכולוגיה או מדעי המדינה או החברה.
שינוי תהליכים בארגון -ניסיון בעבודה בתחום .הכרת מערכות חינוך .ניסיון של  3שנים
בהובלת שינויים ארגוניים באגפי חינוך ברשויות מקומיות ושינויים אסטרטגים .השכלה
בתחום הפסיכולוגיה הארגונית ,ייעוץ ארגוני.
מיתוג ושיווק במערכת החינוך -ניסיון בעבודה בתחום הכרת מערכות חינוך .ניסיון של 3
שנים .תואר ראשון בתחום התקשורת או הפרסום.

משק ,נכסים וביטוחים
□ יועץ\עו"ד לניהול תביעות מתחת לגובה ההשתתפות עצמית של העירייה  -ייעוץ בגיבוש
מדיניות ביטוחי הרשות בדיקת צורכי הביטוח של הרשות .מתן מידע שוטף בתחום
תביעות נזיקיות שסכומן מתחת לגובה ההשתתפות העצמית של העירייה וייעוץ בכל
שאלה ועניין (לרבות חוות דעת); ניסיון נדרש :ניסיון עבודה של  5שנים לפחות במתן
ייעוץ בנושא לגופים ציבוריים ובניהם לפחות  3רשויות מקומיות ,לרבות הכנה וליווי של
תביעות נזיקיות מתחת לגובה ההשתתפות העצמית .הכרת סוגיות משפטיות ביטוחיות
וסוגיות בענייני רשויות בכלל; השכלה נדרשת :בעל רישיון עו"ד.
□ שמאי לנזקי רכוש -תנאי סף :שמאי אשר לו ניסיון ליווי רשויות מקומיות חברות וגופים
גדולים בתביעות נזקי רכוש מול חברות ביטוח של  10שנים לפחות .בעל צוות משרדי של
לפחות  3שמאים קי ותק וניסיון של למעלה מ 5-שנים.
□ שמאי לנזקי גוף -תנאי סף :שמאי אשר לו ניסיון ליווי רשויות מקומיות חברות וגופים
גדולים בתביעות נזקי גוף מול אנשים פרטיים וחברות ביטוח לפחות .בעל צוות משרדי
של לפחות  3שמאים בעלי ותק וניסיון של למעלה מ 5-שנים.
בטחון
□ יועץ בטיחות באירועים המוניים  -מעבר לתנאי הסף הכלליים ,על היועץ להיות מהנדס
בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים במדור בטיחות ובמדור מבנים במשרד הכלכלה ובעל
אישור מטעם משרד הכלכלה ,ניסיון בן  5שנים בניהול הבטיחות באירועים המוניים בהם
כמות הצופים הינה  6,000איש ומעלה.
□ יועץ בטיחות מניעת אש
□ יועץ טכנולוגיות ביטחון
מחלקת הרכב
□ מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה תשתיות
□ מפקחים ומנהלי פרויקטים בתחום התשתיות והבניה
מערך תברואה ואיכות הסביבה
□ יועצים בתחום התברואה ,איסוף ופינוי פסולת ,תחנת מעבר ומחזור
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א 5 .שנות ניסיון כיועץ תברואה מתוך  7השנים האחרונות;
ב .ביצוע לפחות  3פרויקטים עירוניים לפחות בהיקף דומה ברשויות מקומיות
בנות  50,000תושבים ומעלה.
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□ יועצים בתחומי איכות הסביבה :קיימות ,מפגעים סביבתיים ,איכות אוויר ,ריח ,טבע
עירוני ,אנרגיה ,וכו'.
תנאי סף יחודיים לתחום זה:
א .יכולת מוכחת בכתיבת חוות דעת ודוחות סביבתיים.
ב .יכולת מוכחת להצגת הנושא בבתי משפט ו/או ועדות תכנון ובניה.
□ יועצים בתחום אקוסטיקה ,לרבות יכולת לביצוע מדידות רעש.
□ יועצים בתחום הקרינה ,ראשון ELF ,RF ,לרבות יכולת לביצוע מדידות ומיגון קרינה
תנאי סף יחודיים לתחום זה:
א .בעל היתר בתוקף למדידת קרינה ,מטעם המשרד להגנת הסביבה.
רווחה
□ מנחי קבוצות ופיתוח ארגוני
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .בעלי ניסיון ומומחיות בהנחיית קבוצות בתחומי מנהיגות קהילתית,
פסיכולוגיה והתנהגות ארגונית
ב .ניסיון רב בליווי וגיבוש קבוצות בתחום המנהיגות הקהילתית
□ מנחי סדנאות לפיתוח תעסוקתי
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .בעלי ניסיון ומומחיות בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות בתחום קידום תעסוקתי
ב .בעלי אישור לעיסוק בתחום ממשרד הרווחה
□ מנחי קבוצות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ידע וניסיון בהדרכה קבוצתית ופרטנית להורים בהתמחות בתחום הצרכים
המיוחדים
□ מנחי קבוצות להעצמה אישית
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ניסיון ומומחיות בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות בדגש על נשים חד
הוריות
□ מנחי קבוצות לנשים מכורות להעצמה אישית
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
ב .מדריכה טיפולית בעלת ניסיון ומומחיות בעבודה עם נשים במעגל
□ מנחי קבוצות לטיפול באמצעות אומנות
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .תעודת של מטפל/ת באומנות
ב .בעלי ניסיון בעבודה עם מכורים ובני משפחותיהם.
□ מנחי קבוצת הורים
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעל ידע והדרכה בטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול וניסיון עבודה עם משפחות
במעגל ההתמכרות
ב .בעל ניסיון בתוכנית  12הצעדים .
□ מנחי קבוצות בנושא פגיעות מיניות וטראומטיזציה משנית של עובדים
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ידע וניסיון בהנחיית צוותים מקצועיים וקבוצות עם ניסיון של  10שנים
לפחות בתחום
□ מנחי קבוצות לניהול כלכלת משפחה
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .ניסיון ומומחיות בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות בתחום ניהול כלכלת משפחה
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יעוץ הנחיה וניהול ידע
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .הכרה ע״י משרד הרווחה כיועצים מומחים בתחום עבודה סוציאלית מודעת עוני
ניסיון וידע רב בעבודה עם אגפי רווחה אקדמיה ושטח
מדריכים בתחום זוגי ומשפחתי
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ידע וניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי כולל ניסיון בהדרכה
מדריכים בנושא פגיעות מיניות
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .בעלי הכשרה וניסיון בהדרכה וטיפול בתחום פגיעות מיניות של קטינים,
בני נוער ובגירים
פסיכולוגים חינוכיים ופסיכולוגים קליניים להדרכה
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .פסיכולוגים חינוכיים  /קליניים מומחים עם ניסיון בתחום פגיעות מיניות ,דכאון
וחרדה בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון
פסיכיאטרים לילד ולמתבגר להדרכה
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .פסיכיאטרים בכירים בעלי ניסיון עבודה עם ילדים ומתבגרים
מכוני אבחון פסיכודיאגנוסטי
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .מכונים המעסיקים פסיכולוגים חינוכיים ו/או פסיכולוגים קליניים מומחים עם
ניסיון של  5שנים ב 7-השנים האחרונות בטיפול וביצוע אבחונים
פסיכודיאגנוסטים לילדים ובני נוער ואבחונים למסוגלות הורית
סדנאות והרצאות בתחום הצרכים המיוחדים
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ידע וניסיון בהעברת הרצאות בתחומי ריפוי בעיסוק ,ויסות חושי,
בעיות גמילה ,בעיות התנהגות ,הומור ריפוי וצחוק.
מדריכים בתחום אלימות בין בני זוג
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ידע בעבודה עם אלימות בין בני זוג והכשרה בהנחיית קבוצות
מדריכים בתחום טיפול בנוער
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .פסיכותרפיסטים בעלי תעודה  MSWעם ידע בעבודה עם נוער מכור
פסיכיאטר/פסיכוגריאטר להדרכה
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .בעל נסיון בטיפול בקשישים ,מתן תעודה רפואית למינוי אפוטרופוס.
מרצים בתחום הדמנסיה-
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:א .בעלי ניסיון בתחום ,אחיות/רופאים/מרפאים בעיסוק.
מדריכים לנושא טיפול באלימות כלפי זקנים
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעלי ניסיון בתחום האלימות ,עם ידע בהדרכת עובדים
יועץ בתחום הכשרה וליווי בנושא התנהגות אוכלוסיה בחירום וחוסן קהילתי
תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
א .בעל ידע וניסיון בהדרכת צוותים שעוסקים בנושא חירום בבניית נהלים
והפעלתם בנושאים אלו ובליווי אנשי מקצוע בנושא חוסן קהילתי.
מדריכי נוער
סדנאות בתחום הקולנוע
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דוברות
□ יועץ ליחסי ציבור ,פרסום ומיתוג הסברה
□ שירותי ניטור ומחקר ברשתות חברתיות ובאינטרנט
□ יועץ להנגשת מידע באינטרנט לפי חוק הנגשה לבעלי מוגבלויות
גזברות
חברות יועצים ומשרד רו״ח לנושאים הבאים:
□ בודקי שכר
□ התאמות כרטיסי אשראי
□ סליקה פנסיונית
□ בקרת שכר
□ בקרה וחסכון בעלויות
□ חברות וכלכלנים המתמחים בתחום המוניציפאלי
□ יועצים כלכליים לנושאי גביה עירונית בתחומי חינוך ורווחה
הכנסות
□ מודדים לצורכי ארונה ואגרת שמירה
□ מודדים לצורכי חיוב אגרת שילוט
□ בדיקת חיובי אגרות והיטלים
□ יועץ להנחות שוטפות ורטרואקטיביות
□ יועץ משפטי לוועדת הנחות339 ,338 -
□ הדרכת עובדים בכל תחומי הפעילות של המחלקה
□ יועץ משפטי לייצוג העירייה בערכאות משפטיות
□ יועץ משפטי לייצוג העירייה בהשגות ועררים
□ יועץ משפטי בגביית חובות העירייה
□ יועץ משפטי שוטף ללווי העירייה בשומות גדולות
□ יועץ משפטי וכלכלי בנושאים ספציפיים בהם נדרשת התמחות מיוחדת
□ מעבירי סדנאות העמקת ידע ושיפור שרות
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נספח  – 2טופס רישום למאגר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שם היועץ/חברה
מספר ת.ז/.ח.פ
כתובת
מספר טלפון
תחומי ההתמחות של היועץ
פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י היועץ דרך קבע .יש לצרף קו"ח ומסמכים
המעידים על השכלה פורמלית.
שם מלא

.7

תחום התמחות

פירוט עבודות ייעוץ קודמות .ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות  -יש לציין זאת.

שם הרשות הפרויקט/
העבודה
/חברה

.8

השכלה

מזמין הייעוץ /טלפון
העבודה

תאריך
התחלה

תאריך סיום

לבקשה יש לצרף :
 צילום דף תעודת זהות. תעודת יישום תאגיד במקרה ומדובר בתאגיד אישור יישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף .אישור ניכוי מס במקור ואישור עלניהול כחוק בתוקף מפקיד שומה ,או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך .
 קו"ח חיים תצהיר העדר רישום פלילי כנדרש במסמכי ההצעה לעיל. תעודות המעידות על השכלה פורמלית .מכתבי המלצות ופרטי ממליצים (לרבות מספריטלפון ישירים ותיאור תפקיד הממליץ).

_______________
חתימת היועץ
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נספח  – 3רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה
על המועמד לצרף לבקשתו את כלל מסמכי החובה המפורטים ברשימה להלן ,לפי הסדר בו
הם מופיעים ולהפריד כל תת סעיף ממשנהו בעזרת חוצץ .בקשה אשר תוגש שלא בהתאם
להנחיה זו ,תהא ועדת ההתקשרויות רשאית לפסול אותה ולא לדון בה כלל ,ללא שתינתן
למועמד כל הודעה נוספת למעט האמור כאן ,ולמועמד לא תהא כל טענה ו\או דרישה ו\או
תביעה כלפי העירייה בעניין זה.
הצגת תעודות:
□ תעודה המעידה על תואר אקדמי ו\או רישיונות לעיסוק במקצוע ,בהתאם לדרישות על פי
הדין( .יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות ההשכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודת
שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך).
□ העתק רישיון בתוקף לשנת  , 2017ככל שנדרש חובת רישום לפנקס מקצועי אליו המציע
משתייך.
הוכחת ניסיון:
□ מציע יחיד ( )1קורות חיים בצירוף אסמכתאות; ( )2תצהיר מאומת על ידי עו"ד ,הכולל
פרטי התקשרות עם ממליצים ,בנוסח המצ"ב כנספח  2למסמך זה; ( )3תעודת עוסק
מורשה.
□ תאגיד ( )1פרופיל המשרד\תאגיד; ( )2תצהיר מאומת על ידי עו"ד ,הכולל פרטי התקשרות
עם ממליצים בנוסח המצורף כנספח  2כאן; ( )3תעודת התאגדות מן הרשם הרלוונטי
(החברות\השותפויות וכד').
הוכחת היקף ניסיון:
□ תיאור של כל אחד מהפרויקטים בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המציע לעבוד
(והמפורטים בנספח  ,)2כולל ,אם רלוונטי ,מסמכים המכילים הדמיות ,תכניות ומצגות
ו\או כל מסמך אחר אשר המציע ייראה לנכון לצרפו להוכחת עמידתו בתנאי סף זה,
לרבות ולא רק ,מכתבי המלצה ממנהלי מחלקות\אגפים אשר באחריותם ביצוע
הפרויקט.
□ במקרה שבו נדרש העסקת צוות מקצועי – יש לצרף רשימה שמית ותעודות הסמכה של
הצוות ,וכן ,יש לצרף אישור רו"ח לפיו הצוות מועסק אצל המציע.
□ המציע בעל אישור בתוקף על ניהול ספרים כדין ואישור תקף של רשות המסים על פטור
מביצוע ניכוי מס במקור.
מסמכים נוספים:
□ אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ,בתוקף בעת ההגשה.
□ תצהיר של המציע בנוסח התצהיר המצ"ב כנספח  4להזמנה זו ,חתום על ידי מורשה
החתימה של המציע ומאומת על ידי עו"ד.
□ המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על ידי העירייה בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים " :02/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת
יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"
□ שאלון לאיתור חשש למניעת ניגוד עניינים ,המצורף כנספח  5להזמנה זו ,כאשר הוא
ממולא כדבעי.
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נספח  - 4תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976
לאחר שהוזהרתי כחוק .כי עלי לומר את האמת וכי
נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
(להלן "המציע ") בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות.
הנני מצהיר /ה בזאת ,כדלקמן:
במציע.
הנני מכהן/ת בתפקיד
א.
הנני מוסמך/ת ליתן ונותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע .
ב.
העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם עיינתי
ג.
ומחקירה ודרישה שביצעתי.
עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ( 2-שתי)
ד.
עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א-
 1991ו/או לפי חוק שכר מינימום  ,תשמ"ז –  ,1987ואם הורשעו ביותר מ( 2-שתי) עבירות
כאמור -עד למועד האחרון להגשת הצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה בעבירה.
המונחים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ן" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הבנקאות
(רישוי) ,תשמ"א.1981 -
המונח "בעל זיקה למציע " משמעו ,כל אחד מאלה-
תאגיד שנשלט על-ידי המציע;
.1
אחד מאלה:
.2
בעל שליטה במציע;
א.
ב .תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של
המציע;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
.3

אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית -תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במציע.

המונח "הורשעו" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.2002
המונח "שליטה מהותית" משמעו :החזקה של  ( 75%שבעים וחמישה אחוזים)או יותר בסוג מסוים
של אמצעי שליטה בתאגיד.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי  ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

________________
חתימה

"רמלה

עיר

עולם"

נספח  – 5שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
< להורדת המסמך לחצו כאן>
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