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  18/8/2020עדכון: 

 קול קורא להצטרפות למאגר יועצים לפרויקטים של החברה   

  כמשמעו ,  עירוי  תאגיד  הה  אשר  -  ")החברה: "להלן(  מ"בע  תקוה  פתח  לפיתוח  החברה .1

 בזאת  מזמיה   - ")  העירייה: "להלן(  תקוה  פתח   עיריית  של  מלאה   בבעלות   המצוי ,  בחוק

"י  פרויקטים  מהלימתכים// יועצים אלה:  כל  ייקראו   את   להציע "]  ועצים[להלן, 

, "]המאגר[להלן: "  החברה   של  הקיים    היועצים  רשימת  במאגר  להיכלל   מת  על  מועמדותם

 לצורך  החברה  את  שמשמו,  החברה  של  האיטרט  באתר  הציבור  לעיון  פתוח  הו  אשר

.  כדלהלן  המפורט  פי  על  והכל,  עבורה  פרויקטים  או/ ו  עבודות  לביצוע  בקשר  התקשרויות

 הרשמה  טופסהגשת    באמצעות   מתבצעת  החברה  של   היועצים למאגר   למועמדות  ההרשמה

 , כמובהר להלן. אלקטרוי דואר באמצעות  והגשתו  החברה של  האיטרט אתרשב בוסח

 .  מובהר, כי יועצים הרשומים כבר במאגר אים דרשים להירשם פעם וספת -

במאגר   - רשמו  שטרם  והן    –יועצים  בו,  רשמו  שכבר  היועצים  מסוג  הן 

והמעוייים להירשם, יפעלו על פי   –מסוגים [תחומים] חדשים של יועצים  

  הוראות קול קורא זה.  

   אסמכתאות   ולצרף  עבורו  הרלווטי  הטופס  את  למלא  יועץ   כל  על  כי  ,מובהרעוד  

   .מתאימות

 ["המאגר"] עריכת רשימת יועצים   .2

 22.11.2016מיום    8/2016לחוזר המהל הכללי של משרד הפים מס'    7.1.2עפ"י סעיף   2.1

והל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או "בעיין  

), קיימת בחברה רשימת יועצים, "החוזר"(להלן:  ",  יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

 ).  "המאגר" או"רשימת היועצים" כהגדרתם לעיל (להלן: 

רשימת היועצים פתוחה לעיון הציבור באתר האיטרט של החברה. רשימת היועצים  2.2

 .  מטרת פייה זו לעדכן את רשימת היועציםתעודכן מעת לעת, על פי הוראות החוזר.  

יועץ/מהל פרויקט ולשכור את  2.3 רשימת היועצים ועדה לאפשר לחברה להתקשר עם 

באיזה מן התחומים של היועצים הקיימים במאגר, וזאת רק אם וככל שלא שירותיו,  

פרויקט.  מהל  יועץ/  של  סוג  אותו  עם  להתקשרות  מכרז  לפרסם  עליה  חובה  תחול 

למספר  לפות  להלן),  כמפורט  חייבת,  תהא  לא  (אך  תוכל   החברה  כאמור,  במקרה 

מהם או ממי מהם   יועצים/ מהלי פרויקטים מתוך רשימת היועצים [המאגר] ולבקש

 הצעות מחיר להתקשרות עם אותו סוג של יועץ/ מהל פרויקט.  

רשימת היועצים משמשת את החברה לפי צרכיה, והיא לא תהא חייבת לפות לשום  2.4

כדי   של החברה,  היועצים  למאגר  יועץ  איזה  של  בבחירתו  ואין  לקבלת הצעות,  יועץ 

 ות עמו או כדי להתקשר עמו.  לחייב אותה לפות אליו בבקשה לקבל הצעה להתקשר
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עם  2.5 ההתקשרות  שבהם  במקרים  החברה  את  משמשת  היועצים  רשימת  כי  יובהר, 

פטורה   הפרויקטים  מהלי  , המקרים  באותם  רק :  הייו  :פומבי  ממכרז   היועצים/ 

 הדורשת   מקצועית  עבודה"  בגדר  הם  הפרויקט  מהל  /היועץ  שיעיק  השירותים  שבהם

 העיריות   לתקות)  8(3  בסעיףכאמור      ",מיוחדים   אמון  יחסי  או  מיוחדים  ומומחיות  ידע

 לבין   ל"ה  הפרויקט  מהל  / היועץ  בין  תקשרותהה  ואם  1987  -ח"תשמ),  מכרזים(

 . פומבי  מכרז של בדרך להיעשות  חייבת תהיה לא , החברה

תוכל  2.6 עבורה,  פרויקטים  ו/או  עבודות  ביצוע  שלצרכי  כך  ערוכה,  היועצים  רשימת 

ליועצים לפות   ובחית   קבלת  ולאחר,  הרשימה  מתוך  פרויקטים  מהלי/החברה 

, ביותר   המתאימה  הייתה  שהצעתו  מי  עם  להתקשר  לבחור ,  שיתקבלו  ההצעות

 . כאמור, פומבי מכרז של בדרך  שלא תהיה זו  כשהתקשרות

החברה תגבש פרמטרים לבחירת היועצים/מהלי הפרויקטים לרשימת היועצים, לפי   2.7

שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה, ולעיין זה מובהר כי החברה תהא רשאית שלא  

לכלול ברשימת היועצים, יועצים/מהלי פרויקטים, שהיה לה איתם סיון שלילי ו/או  

 כסוך משפטי ו/או סכסוך אחר לעיין מתן שירותיהם המקצועיים בעבר לחברה. ס

 תאים דרשים להגשת מועמדות .3

בייעוץ לפרוייקטים/    שים  5- מ  למעלה   של  מוכח  ויסיון  מקצועי  ידע   בעל   הו  המועמד  3.1

 ביהול פרוייקטים ציבוריים שוים,  בתחום אשר לגביו מוגשת מועמדותו.  

הכללת יועץ / מהל פרויקטים אשר איו עומד באופן מלא בכל   תאושר, כי לא  מובהר 3.2

 תאי הסף המפורטים לעיל. 

הבחירה  3.3 בחברה.  הקיימת  ההתקשרויות  ועדת  ע"י  תבוצע  למאגר  היועצים  בחירת 

 לפי טבלת קריטריוים ספציפית לכל מקצוע בפרד.תעשה 

 אופן הגשת המועמדות ומסמכיה   .4

מועמד העומד בכל תאי הסף ה"ל והמעויין להיכלל ברשימת היועצים, להגיש   כל  על 4.1

מועמדתו   הצעת  ההרשמה    י "עאת  המופיע  טופס  החברהמקוון       ה. באתר 

ו/או   התחומים  רשימת  פירוט  את   לראות  באתר יתן  היועצים  תחת    סוגי  החברה 

  .לשוית "מכרזים"

ל המועמד לפרט בטופס ההרשמה את פרטיו האישיים ולצרף קורות חיים בדגש על ע 4.2

למבי  הוגעים  ופרויקטים  בכלל  ציבוריים  פרויקטים  כיועץ/מהל  בעבודתו  יסיון 

הדרש ממו בטופס ציבור בפרט, בתחום אשר לגביו מוגשת מועמדותו,  ולצרף את כל 

 ההרשמה. 

כמו כן, על המועמד לצרף לבקשה המלצות בקשר לעבודתו בעבר ולצרף אישורים ו/או   4.3

 אסמכתאות רלווטיים לצורך הוכחת עמידתו בתאי הסף. 
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את הטפסים ואת כלל האסמכתאות והצרופות לשלוח  אחר מילוי הטופס על המועמד  ל 4.4

 לעיל.   4.1הרלווטיות כאמור בסעיף 

היועצים פתוח להרשמה באופן שוטף ויתן להגיש מועמדות להיכלל ברשימת   מאגר 4.5

 היועצים בכל עת. 

החברה   4.6 לסמכ"ל  להפות  יתן  בטלפון     – שאלות  פישר   יעקב  או  03-9782100מר   ,

 , jacob@ptcom.co.ilבדואר אלקטרוי 

ותהל .5 המועמדים  של  ראשוי  שייכללו  מיון  הפרויקטים  /מהלי  היועצים  בחירת  יך 

 ברשימת היועצים 

5.1 " ולהלן:  (לעיל  החברה  של  ההתקשרויות  ההתקשרויותועדת  רשאית ועדת  תהיה   ("

לקבוע, בהתאם להוראות החוזר, מכסה למספר היועצים שייכללו ברשימת היועצים 

 בכל תחום רלווטי. 

ועדת ההתקשרויות תבחן את בקשתו של כל מי שהגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת  5.2

 היועצים. הועדה תבחן את כל הפרטים והמסמכים שצורפו לטופס הצעת המועמדות.  

ככל שוועדת ההתקשרויות תמצא את המועמד מתאים להיכלל ברשימת היועצים, שמו   5.3

 החברה.  ייכלל ברשימה שתפורסם כאמור באתר האיטרט של 

ו/או   הבהרות  מחלקם  או/ו  מועמדים מה  לדרוש  הזכות  את   לעצמה  שומרת  חברהה 5.4

 מסמכים וספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 רשאית  ועדת ההתקשרויות  תהא,  המועמד שייכלל ברשימת היועצים  לגבי  בהחלטה 5.5

 . לכון שתמצא שיקול כל בחשבון  להביא

 פרויקטים אשר יכללו ברשימת היועצים תקשרות עם יועצים/מהלי ה .6

ועדת  6.1 תערוך  עבורה,  פרויקטים  ו/או  עבודות  ביצוע  לעיין  החברה  צורכי  לפי 

רשימת   מתוך  פרויקטים  /מהלי  יועצים  למספר  תחרותית  פיה  ההתקשרויות 

 לחוזר.   7.1.1היועצים, הכל בהתאם לסעיף 
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שלעיל, ועדת ההתקשרויות תהיה רשאית שלא לערוך פייה   5.1על אף האמור בסעיף   6.2

תחרותית לקבלת הצעות מתוך רשימת היועצים, אלא לערוך בדיקה של מספר הצעות 

מתוך   להצעות  תחרותית  פיה  לערוך  האפשרות  את  שבחה  לאחר  בחשבון,  הבאות 

פשרי ומוצדק לערוך פיה בדרך רשימת היועצים וקבעה כי בסיבות העיין, אין זה א 

זו. במקרה זה, פיה לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון, תיעשה ככל היתן בסבב  

 מחזורי ובאופן הוגן, המעיק את מירב היתרוות לחברה. 

  התמורה .7

יובהר בזאת, כי ככל שהחברה תבחר לצורך עבודה ו/או פרויקט מסוים, להתקשר עם יועץ/  

מהל פרויקט מתוך רשימת היועצים, התמורה  אשר תשולם לו בגין עבודותו, תסוכם בין  

החברה למועמד באופן פרטי ובכפוף לתאי הסף לגבי תפקידו. התמורה כוללת את סך כל  

  קט בגין עבודתו.  הוצאות היועץ/ מהל הפרוי 

 כללי  .8

בוועדת  8.1 לדיון  להעביר  ו/או  לטפל  שלא  חייבת)  לא  (אך  רשאית  תהא  החברה 

החברה   של  או  /ו  הפרטים  ללא  שתתקבלה  מועמדים  של  הצעותההתקשרויות 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. , ים לעילהקוב יםהמועד  לאחראו /ו כדרש המסמכים

איה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת   החברה 8.2

 . ההליכים שוא "קול קורא" זהאו שלב את  

 או /ו  ההצעה  בהכת  הכרוכות   שהוא   וסוג  מין  מכל   ההוצאות   בכל  יישא   המועמד/המציע  8.3

   .מההצעות איזו  בהכת  הכרוכה  הוצאה  בשום תישא לא חברה ה  . מובהר, כיהגשתה

ו/או  מובהר   8.4 החוזים  דיי  לפי  "הצעה"  בבחית  איה  המועמדות  בקשת  כי  בזאת, 

  "הצעה" לפי דיי המכרזים, ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיי המכרזים. 

                                                                                                                                                

  

  בכבוד רב,                                                                                   

  גולדברג, מכ"ל   לירון                                                                                         

  החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ                                                                                                          

  


