
החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

נוהל מאגר יועצים ובחירתם

מבוא והגדרות.1

להקיםמבקשת"החברה")גם:)להלןבע"משמשביתלפיתוחהעירוניתהחברה.1.1
תפנהאליהם"המועמד")או"היועץ"ו-"המאגר"גם:(להלןיועציםלבחירתמאגר

מעת לעת לביצוע עבודות בהתאם לצרכיה ובהתאם למפורט להלן.
ידעהדורשתמקצועיתעבודהלביצועיועציםלהפעיללחברהיאפשרהמאגר.1.2

לפיממכרזבפטורהתקשרויותבאמצעותמיוחדיםאמוןיחסיו/אומיוחדיםומומחיות
בהתאםלשימושה,ומיועד1987תשמ"ח-מכרזים,העיריותלתקנות)8(3תקנה

(נספח א.)לתחומים שברשימות
גבוההוהתאמהזמינותבעלאיכותייועץלבחורלחברהלאפשרהינההמטרה.1.3

הרשומיםהיועציםכלפיוודאותשקיפותויצירתקצרזמןתוךהעבודה,לביצוע
במאגר ואלו המעוניינים להיכלל בו.

ותכלול"הרשימות"או"הרשימה"גם:הנוחותלשםלהלןתקראהיועציםרשימת.1.4
רשימה של יועצים בתחומים שונים.

חברימשלושהמורכבתאשרהחברהשלההתקשרויותועדתהתקשרויות"-"ועדת.1.5
להחלטתבהתאםהועדה),כיו"רישמשמחבריהאחד(כאשרהחברהדירקטוריון

הדירקטוריוןלהחלטותובהתאם2.11.2015מיוםהחברהשלהמנהליםמועצת
מעת לעת.

הוספת יועץ לרשימה תיעשה על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים בנוהל זה..1.6
הפניותעליחולוולאמכרזמהווהאינהזהנוהלבמסגרתהפנייהכיבזאת,מובהר.1.7

החברהאתלחייבכדיזהבנוהלבאמורואיןהמכרזים,דינילנוהלבהתאםהנעשות
כלשהובהיקףעבודהלהזמיןו/אוברשימהשיכללומהמועמדיםמיעםלהתקשר

ו/או כל התחייבות אחרת הנוגעת לרשימה ו/או למועמדים.
האמורפיעלתעשהברשימהלהיכללאושרואשרמועמדיםעםהחברההתקשרות.1.8

התקשרויות"נוהל–8/2016הפניםמשרדמנכ"ללחוזרבהתאםובפרטדין,בכל
מיוחדיםאמוןיחסיאומיוחדיםומומחיותידעהדורשתמקצועיתעבודהלביצוע

המחייביםבשינויים"),8/2016מנכ"ל"חוזר(להלן:ממכרז"בהתקשרויות
ובהתאמות הנדרשות בהתאם לנוהל זה.

תנאי סף.2
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עוסקהנםאשרישראלאזרחי-ברשימהלהיכללמועמדותםאתלהציגרשאים.2.1
מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל המקיימים אחר התנאים שלהלן:

רשימהלכלביחסכילהוכיחמהרשימותיותראובאחתלהיכללהמעונייןמועמדעל
בה הוא מעוניין להיכלל:

העבודותלביצועהנדרשיםוהרישיונותהתעודותבכלמחזיק.2.1.1
נשוא הרשימה.

בתחוםשירותיםמועמדותו,להגשתקודםשנהבמהלךהעניק.2.1.2
וצירףגדוליםפרטייםגופיםו/אוציבורייםלגופיםברשימההרלוונטי
המלצות.

תחוםכללצדהמפורטיםהספציפייםהסףבתנאיעומדהמועמד.2.1.3
לענייןמראשהוועדהשתקבעלכלליםבהתאםו/אוברשימה

אתלשנותרשאיתתהאההתקשרויותועדתמסוימת.התקשרות
לצרכיובהתאםלעתמעתהנדרשתהניסיוןתקופתו/אוהסףדרישות
(נספח א' לעיל).החברה

מסמכים להגשת מועמדות להיכלל במאגר.3

יצרפודלעיל,הסףבתנאיוהעומדיםהיועציםבמאגרלהיכללהמבקשיםמועמדים.2.1
לבקשתם את כלל המסמכים הבאים:

ניסיונולרבותהמועמדופרטיברשימהלהיכללבקשההגשתטופס.3.1.1
בנוסח נספח ב'.

קו"ח,לרבותבראשו,העומדבדברופרטיםניסיונוהמועמד,פרופיל.3.1.2
תעודות והשכלה.

ונדרשים).(ככלהעבודותלביצוענדרשיםתעודהאורישיוןהעתק3.1.3
מורשה.עוסקתעודתהעתק.3.1.4
,התשל"וציבורייםגופיםעסקאותחוקלפיהנדרשיםהאישוריםכל.3.1.5

-1976.
10%ב-הנמוךלמחירהמועמדנכונותבדברהצהרה.3.1.6

החשבדקל/מחירוןמחירוןוהשיכון/הבינוימשרדממחירוןלפחות
"גבבשיטתעובדתהחברהלעתיםכילמועמדידועכיוכןהכללי,

back(לגב" to back(לוידועומשכךהמממנים,הגורמיםעם
החברהלקופתהתשלוםלקבלתהמתנהתוךבהתאםישולםששכרו

.)(בהתאם לנספח ג'מהגורם המממן
המועמדשלעמידתועלהמעידותנוספותאסמכתאותו/אוהמלצות.3.1.7

אתלהוכיחכדיבושישמסמךו/אותעודהכללרבותהסף,בתנאי
ברשימההמפורטיםהספציפייםהסףבתנאיהמועמדשלעמידתו
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לענייןמראשהוועדהשתקבעלכלליםבהתאםו/אוא'נספחשב
התקשרות מסוימת.

האחרונות.בשנתייםשירותהעניקלהםמהגופיםהמלצות.3.1.8
אחרמסמךכללצרףהמועמדרשאילעיל,לאמורבנוסף.3.1.9

אשר יהיה בו כדי להעיד על מקצועיותו והשירותים הניתנים על ידו.

לעיל,האמוריםמהמסמכיםאיזהברשימהלהיכלללבקשתוהמועמדצירףלא3.2
והמוחלט,הבלעדידעתהשיקולולפיבלבדזהמטעםההתקשרויות,ועדתרשאית

יתקןו/אוישליםו/אויוסיףכילבקשלחלופיןאוברשימה,המועמדאתלכלולשלא
רשאיתוכןבההמפורטיםהנתוניםו/אושבבקשתומהמסמכיםאיזהיבהירו/או

הועדה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה.
ולאבעברהתקשרהעמםיועציםהסףעללפסולהזכותאתלעצמהשומרתהחברה3.3

הייתה שבעת רצון מהייעוץ שהתקבל על ידם.
במפורשיצייןתחומיםלמספרמתאיםוניסיונוהשכלתונתוניו,פיעלאשרמועמד3.4

בבקשתו את שמות כל התחומים אשר ברצונו להגיש אליהם מועמדות.

אופן הגשת המועמדות.4

המסמכיםכלליצורפואליה)ב'(נספחבקשההגשתטופסגביעלתוגשהבקשה4.1
החברהבמשרדילמזכירהאישיתבמסירהיימסרוואלולעיל,שפורטכפיהנדרשים

:מיילבכתובתאושמשבית,41הרצלפינתרביןיצחקדרךברחוב
office@kbsh.biz.

היועציםלמאגרלהצטרףלהזמנהבהתאםיימסרנספחיה,עלהבקשההגשתטופס4.2
רשמייםעיתוניםובשניהחברהשלהאינטרנטבאתרתפורסםאשרהחברה,של

(בהתאם לנוסח הזמנה להציע הצעות להצטרף למאגר (נספח ה'.)
למועדיםמעברגםברשימהלהיכללבקשותלשלוחיהיהניתן,לעילהאמוראףעל4.3

יועברואלובקשותאולםהיועצים,למאגרלהצטרףהזמנההחברהפרסמהבהם
הרשימה,פתיחתלריענון/מקוםישהאםתקבעאשרההתקשרויותועדתלאישור

בהתאםיועציםהוספתובהמלצתה.ההתקשרויותועדתדעתשיקולפיעלוזאת
פחותברשימהקיימיםאםורקהועדה,ידיעלשיירשמומנימוקיםתעשהזהלסעיף

יועצים.5מ-
רשימת היועצים תעודכן אחת לשנה לפחות, על פי החלטת הועדה.4.4
הצורך,במידתנוספים,יועציםלמאגרלהוסיףרשאיתתהאההתקשרויותועדת4.5

להלן.7בסעיףכאמור
באתרהציבורלעיוןפתוחהותהיהתפורסםממוכן,באופןתנוהלהמציעיםרשימת4.6

האינטרנט של החברה.
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בחירת יועצים לרשימה.5

תוךייכנסההתקשרויותועדתמרכזבמאגר,להיכללהצעותלקבלתהמועדתוםעם5.1
ההתקשרויות.ועדתאתימים7

התמחותו,לתחוםובהתאםהמועמדבקשתפיעלתיעשהלרשימהמועמדשיוך5.2
נתוניו, ניסיונו וכו' ובהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות.

לפרטיבהתאםויסווגוההתקשרויות,ועדתידיעליבדקוהמועמדיםבקשות5.3
ההשכלה, הניסיון והעבודות שבוצעו, ובהתאם לתנאים המפורטים לעיל ובנספח א'.

אישור כניסתו של מועמד לרשימה תעשה על ידי וועדת ההתקשרויות.5.4
שלהכללתולשאלתביחסנרחבמקצועידעתשיקולההתקשרויותלוועדתכימובהר5.5

בכלפורמאליתמבחינהעומדאינואועומדוהמועמדבמידהגםוזאתלרשימה,יועץ
ניסיוןשקייםככלעמו,החברהשלהקודםבניסיוןתתחשבוכןדלעיל,הסףתנאי

קודם.
גיבושלצורךמקצועואנשיביועציםלהיעזררשאיתההתקשרויותועדתכימובהרעוד5.6

ו/אוגורמיםמאתהמועמדעלהמלצותו/אודעתחוותו/אומידעלקבלוכןהחלטתה,
גופים אחרים.

לקבועאועצמה,בפנירשימהיהווהתחוםכלכילקבוערשאיתההתקשרויותוועדת5.7
צרכילפיהכלרשימות,להוסיף/לגרועו/אואחת,לרשימהיאוחדותחומיםמספרכי

החברה ושיקול דעת ועדת ההתקשרויות.
שייחתםבפרוטוקוליירשמוהיועציםלרשימתמועמדיםהכנסתבדברהועדההחלטת5.8

בנוהללמפורטבהתאםהחלטתה,עללמועמדיםתודיעהועדההועדה.חבריבידי
זה.

דחיית מועמדות.6

בהתאםלמאגרמועמדרישוםלאשרשלאהזכותשמורהההתקשרויותלוועדת6.1
הנימוקיםהמפורטים.הסףבתנאיכנדרשעומדהמועמדאםגםדעתה,לשיקול

לדחייה יירשמו בפרוטוקול הוועדה.
עלבכתבהודעהלמועמדיישלחומטעמומיאוההתקשרויותוועדתמרכז6.2

דחייתו.
להשיגאפשרותתינתןההתקשרויות,ועדתידיעלנדחתהמועמדותואשרליועץ6.3

הצגתלאחרבפרוטוקולתירשםההתקשרויותוועדתהחלטתההחלטה.עלבכתב
הטיעונים של היועץ.

עדכון הרשימה.7

החברה.לצרכיובהתאםלעיל,4בסעיףלאמורבהתאםתעודכןהרשימה7.1
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כניסתםלאשררשאיתההתקשרויותועדתתהאלצורך,ובהתאםהעדכון,במסגרת7.2
בהתאםוזאתברשימההנמצאיםמועמדיםולנפותלרשימהנוספיםמועמדיםשל

לשיקול דעתה ולצרכיה, ובהתאם להוראות נוהל זה, לעיל.

השעיה/ הוצאה של היועצים מהמאגר.8

רלוונטיתמהתמחותרשומיםיועציםלהוציאאולהשעותניתןבהםמקרים8.1
במאגר, יהיו בין היתר:

המאגר.נשואבמקצועלעיסוקמקצועירישיוןשלילת.8.1.1
לחברה.ממשינזקבגינוונגרםהמועמדמעורבשבוחמוראירוע.8.1.2
שפוגעתאחרתסיבהכלו/אוזמינותו/אוהשירותמטיברצוןשביעותאי.8.1.3

בעבודת החברה ובמתן השירות לתושבי העיר.
אוהשעייתובדברהרשוםליועץבכתבהודעהישלחמטעמומיאוהוועדהמרכז8.2

וועדתבפניההחלטהעלבכתבלהשיגאפשרותתינתןליועץמהמאגר.הוצאתו
ההתקשרויותוועדתהחלטתההחלטה.מקבלתימים7בתוךההתקשרויות

תירשם בפרוטוקול לאחר הצגת הטיעונים של היועץ.
כללי.9

מניגודלהימנעהיועציםבמאגרלהיכללמועמדותומגישאשריועץעלכיבזהמובהר9.1
לואסורוכילחברהשייתןהשירותיםבמסגרתפעילותולביןעיסוקיוביןעניינים

להימצא באפשרות לניגוד עניינים.
מידלהודיעהיועציםבמאגרלהיכללמועמדותומגישאשרמקצועיועץ/אישעל9.2

למרכז ועדת ההתקשרויות על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות החברה.
כדיהחברה,ידיעלהרשימהבניהולו/אוזהבנוהלבאמוראיןכיבזאת,מובהר9.3

להזמיןו/אוברשימהשיכללוהמועמדיםמביןמיעםלהתקשרהחברהאתלחייב
עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכל התחייבות אחרת הנוגעת לרשימה ו/או למועמדים.

רשימת נספחים המצורפים לנוהל זה:9.4
תחומי רשימות ליועצים;נספח א' –
טופס הגשת  בקשה להיכלל ברשימה ופרטי המועמד וניסיונו;נספח ב' –

לפחות10%ב-הנמוךמחירלהציענכונותובדברהמועמדהצהרת–ג'נספח
ממחירון משרד הבינוי והשיכון/ מחירון דקל מחירון החשב הכללי;

הצהרה בדבר ניגודי עניינים;נספח ד' –
הצעותלהציעהזמנה–החברהובאתרבעיתונותלפרסוםנוסח–ה'נספח

להצטרף למאגר היועצים.
זהנוהלמפנהאליהםו/אוזהבנוהלהמפורטיםהסכומיםכייצויןהטובהסדרלמען9.5

אינם כוללים מע"מ.
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בחירת יועצים מהמאגר.10

בכתבתפנהבמאגררשומיםיועציםעםלהתקשרמבקשתהחברהכאשר10.1
יועץבשליפתהצורךאתלמאגרהפניהובטרםמראשותגדירהועדהלמרכז/ת
אורךהשירות,מתןאזורההכשרה,(הניסיון,הנדרשיםהפרמטריםואתמהמאגר

ההתקשרות והקריטריונים לשליפה).
לעיל10.1בסעיףכאמורהנדרשיםהפרמטריםקביעתלאחר:מהמאגרשליפה10.2

הועדהמרכז/תידיעלהמאגרמןיועציםשליפתתבוצעזה,נוהללהוראותובהתאם
ובהתאם לאמור להלן:

לפחותשלשליפה₪-20,000עדשלבסכוםהתקשרות.10.2.1
שלושה יועצים מהמאגר.

שלשליפה₪-50,000ועד20,001שביןבסכוםהתקשרות.10.2.2
לפחות ארבעה יועצים מהמאגר.

שליפה-במכרזהחייבלסכום-ועד50,001שביןבסכוםהתקשרות.10.2.3
של לפחות חמישה יועצים מהמאגר.

6שלשליפה-ממכרזהפטורהסכוםעלשעולהבסכוםהתקשרות.10.2.4
יועצים מהמאגר לפחות.

בהתאםתתבצעאשרגיאוגרפיואזורסיווגהתמחות,תחום,בחירת-שליפה
שנות(כגוןנוספיםבפרמטריםלהתחשבניתןהצורךבמידתהנדרשים.לפרמטרים

צורךוישבמידהאחתהתמחותאואחדמתחוםיותרלבחורניתןוהשכלה).ניסיון
בכך.

לפרמטריםהתאמתםלמידתלבבשיםתיעשהמהמאגרהיועציםשליפת10.3
באופןהניתן,ככלמחזורי,בסבבתיערךשהבחירהכך–אקראיבאופןו/אוהנדרשים

הוגן ומעניק את מירב היתרונות לחברה.
מהמאגרנשלפואשרהמועמדיםלכלבע"פ)או(במייללפנותהוועדהמרכז/תעל10.4

וכןהשירותלמתןזמיניםהנםהאםולבדוקשלעיל)ההתקשרותלסכומי(בהתאם
הספציפיהשירותבגיןשייקבע,במועדמחיר,הצעתלהגישמהמועמדיםלבקש

ולבחורלמאגרלשובהוועדהמרכזעל–זמיניםאינםוהמועמדיםבמידההמבוקש.
מתוכו יועצים נוספים אשר עלו במסגרת הסינון שנעשה.

הפטורהסכוםעלעוליםשאינםבסכומיםבהתקשרותמדוברבהםבמקרים10.5
מיוחדותנסיבותקיימותאםאלאביותרהזולהבהצעהככלל,הועדה,תבחרממכרז

להלן.11.5בסעיףבאמורבהתחשבוהכלאחרתהצעהלבחירת
בחינתממכרזהפטורהסכוםעלהעולהבסכוםבהתקשרותמדוברבהםבמקרים10.6

ולאיכות40%עליעלהשלאמשקליינתןהמחירשלהצעתכךתתבצעההצעות
האמורהסוגמןבהתקשרויותכימובהר.60%מ-יפחתשלאמשקליינתןההצעה
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וכןההצעהולאיכותהמחירלהצעתשיינתןהמשקלאתהועדהתקבעזהבסעיף
תקבע את רכיבי האיכות שייבחנו ואת המשקל שיינתן לכל רכיב, מראש.

לערוךההחלטההרלוונטי,ההתקשרותלסוגמציעיםרשימתבחברהקיימתאם10.7
בדיקת הצעות שלא מתוך הרשימה תתקבל מטעמים מיוחדים, שיירשמו בפרוטוקול.

השרותלמתןשאותרוהמועמדיםכלהתאמתאתלבחוןישהיועצים-בחינת10.8
המבוקש, בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

השכלתו של היועץ..1
ניסיונו של היועץ..2
ביצע,אותןקודמותעבודותלפרט(ישלתפקידהיועץשלהתאמתומידת.3

הרלוונטיות לעבודה המבוקשת ויתרונות יחסיים של היועץ).
הרצוןשביעותמידתהייתהמהכןואםלחברהכיועץשימשבעברהאם.4

ממנו.
אורךהנדרש,השעותלהיקף(בהתייחסבתפקידלשמשהיועץזמינות.5

לגובהזה(ובכללזהבתפקידלשמשהיועץשלוהסכמתוהתקופה
התעריף)).

בדיקת היעדר ניגוד עניינים..6
לראייןהוועדההחליטהאםבהצעות.הדיוןסדריאתמראשתקבעהוועדה10.9

תזמיןאותםהרלוונטייםהמציעיםעםבעל-פהראיונותייערכוהמציעים,אתבעל-פה
הועדה, במידת הנדרש.

בחירת היועץ המומלץ וכשיר שני.11

המתאיםהנואשרשנשלפו,המועמדיםכללמתוךאחדביועץתבחרהוועדה11.1
הוועדהתתייחסבבחירתההמומלץ")"היועץ(להלן:השירותלמתןביותר

למכלול הפרמטרים שפורטו לעיל.
וההתקשרותבמידהלהתקשרותשניכשירלבחורהוועדהרשאיתתהאכן,כמו11.2

מול היועץ המומלץ לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא.
בהווההמאגרמכוחהחברהעםנוספותהתקשרויותבעלהינוהמומלץהיועץאם11.3

מתוךאחרמועמדעםלהתקשראפשרותלבחוןישהאחרונה,בשנהאו
המועמדים, אשר אינו בעל התקשרויות נוספות/רבות.

ומומחיות,ניסיוןמשיקוליהמומלץהיועץעםלהתקשרמבקשתוהחברהבמידה11.4
אתלנמקההתקשרויותוועדתעלכאמור,נוספותהתקשרויותהמומלץשליועץלמרות

בחירתו.
לסכוםבהתאםגםתערךהיועץבחירתהועדה,דעתלשיקולובכפוףהניתן,ככל11.5

ההתקשרות, כמפורט להלן:
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כךתיעשההבחירה₪-20,0000עדשלבסכוםבהתקשרות.11.5.1
₪.50,000עליעלהלאיועץאותועםהשנתיההתקשרותשסכום

תיעשההבחירה₪-50,000ועד20,001שביןבסכוםבהתקשרות.11.5.2
₪.80,000עליעלהלאיועץאותועםהשנתיההתקשרותשסכוםכך

-במכרזהחייבלסכום-ועד50,001שביןבסכוםבהתקשרות.11.5.3
יעלהלאיועץאותועםהשנתיההתקשרותשסכוםכךתיעשההבחירה

על הסכום הפטור ממכרז.
עםלהתקשרלבחוררשאיתההתקשרויותועדתלעיל,11.5בסעיףהאמוראףעל11.6

בסעיפיםהמפורטיםהסכומיםעלעולההשנתיההתקשרותסכוםאםגםיועץ,
ו/אוייחודיותבהתקשרויותהחברה,לצרכיבהתאםוזאתלעיל,11.5.1-11.5.3

דחופות, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

הסכוםעלשעולהבסכוםיועץעםהתקשרותעללבקרההנוגעותנוספותהוראות11.7
הפטור ממכרז:

בטרםממכרז,הפטורהסכוםעלהעולהבסכוםיועץעםבהתקשרות.11.6.1
בחינתבדברהמקצועיהגורםדעתחוותתינתןההתקשרות,תחילת

אתלפצלניתןולאככליועצים.מספרביןהעבודותפיצולאפשרות
חוותבמסגרתמפורשבאופןיצויןהדבריועצים,מספרביןהעבודות

הדעת תוך פירוט הנימוקים להעדר האפשרות לפיצול העבודות כאמור.
הסכוםעלעולהאשרבסכוםעבודותלבצענבחראשריועץכייובהר,.11.6.2

עולהאשרבסכוםנוספתעבודהלביצועלהיבחריוכללאממכרז,הפטור
ממועדשנהחצישלתקופהלמשךוזאתממכרז,הפטורהסכוםעל

ההתקשרות עם היועץ.
לביצועיועץעםשייחתםבהסכםייקבעואשרהתנאיםלב,אליושם.11.6.3

לחברהיאפשרוממכרזהפטורהסכוםעלשעולהבסכוםעבודות
שלב,בכלהיועץ,עםההתקשרותאתולהפסיקההסכםמןלהשתחרר

מןלהשתחררהחברהתוכלבפרט,בהסכם.שייקבעולתנאיםבהתאם
מראשימים30בכתב,ליועץ,החברהידיעלשתינתןבהודעהההסכם

לפחות, בטרם הפסקת ההתקשרות עמו.

פיקוח ובקרה.12

ובקרהפיקוחאמצעישלוהפעלהקביעהעלאחראיתתהיהההתקשרויותועדת12.1
ועל יישום הנוהל.

פרסומים.13
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האינטרנטבאתרמרוכזת,בצורההחלטותיה,אתתפרסםההתקשרויותועדת13.1
הנוגעותההחלטותכללאתיכלולזהמרוכזפרסוםשנה.לחציאחתהחברהשל

לנוהל זה.
החלטותיהאתתפרסםההתקשרויותועדתלעיל,13.1בסעיףלאמורבנוסף13.2

שלהאינטרנטבאתר20,000₪שמעלבסכומיםלהתקשרויותהנוגעות
לפניבהתקשרותתחלולאההחלטה,קבלתממועדעבודהימי10בתוךהחברה
דחופה/בהתקשרותמדוברכאשרתחוללאזוחובהואולם,כאמור,פרסום

בצורך דחוף להתקשר עם יועץ בתחום מסוים.
ההחלטהפרסוםאםבלבד,חלקיבאופןהחלטותיהאתלפרסםרשאיתהוועדה13.3

במלואה עלול לפגוע בביטחון הציבור, או לגלות סוד מסחרי או מקצועי.
המציעיםאתהמפרטדו"חהחברהשלהאינטרנטבאתריפורסםלשנהאחת13.4

,1987תשמ"ח-מכרזים,העיריותלתקנות)8(3תקנהלפיעמםהתקשרהשהחברה
בשנה החולפת, כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות.

זהנוהלהוראותשינויו/אותיקוןו/אורענוןו/אועדכוןעללהחליטרשאיתתהאהועדה13.5
יחולהועדה,ידיעלכאמורהחלטהשתתקבלככלהועדה.לצרכיובהתאםלעתמעת

השינוי ו/או העדכון ו/או התיקון מיום קבלת ההחלטה על ידי הועדה.
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נספח א'- תחומי רשימות ליועצים

תחום
**מנהלי פרויקטים**קונסטרוקציה

**מפקחים**אדריכלות
סביבה חינוכית**מדידות

**איכות הסביבה**חשמל/תאורה
**מיגון**מיזוג אויר

הקמת מתקני ספורט**בטיחות
**חסכון באנרגיהקרינה

בניה ירוקהמעליות
**התייעלות אנרגטיתאקוסטיקה

מערכות צפיה/מצלמות**קרקע/ביסוס
תקשורת**נגישות

מחשוב**אדריכלות נוף
כלכלנים**חניה

כתיבת נהלי עבודה**חישוב כמויות ועריכת מפרטים
כתיבת תכנים**כבישים

חשבונאות**ניקוז
חשבונאות לבתי ספר**גינון/השקיה

**תקציבי משרד החינוך**מים וביוב
פדגוגיהביטוח
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תברואה/אשפהרוא"ח
ציבורלמבניבנין**אדריכלי

ומוסדות חינוך
מתקני משחק

תוכניותלהגשתבנין**אדריכלי
בנין עיר

**אגרונומיה

בבקשותלטיפולבנין**אדריכלי
להיתר

מערכות מידע

כמאימעצבי פנים
שמאימתכנני סביבות חינוכיות

פיתוח כלכלימעצבים גרפיים
תכנון/ייעוץ  אסטרטגי

נספח ב'- טופס הגשת  בקשה להיכלל ברשימה ופרטי המועמד וניסיונו

/___________________זיהוימספר__________________________הח"מאני
מס'/ח.פ________________חברת/משרד/שותפותבשםולחתוםלהצהירהמוסמך

בשם/מבקש___________מס'מורשהעוסק_________________/
החברהשלהיועציםברשימתלהיכללהעסק)אוהתאגיד____________________(שם

והמסמכיםהתעודותניסיוני,השכלתי,נתוניסמךעלבע"משמשביתלפיתוחהעירונית
המצ"ב וכמפורט להלן.

א')לנספח(בהתאםלהיכללהמועמדמעונייןבהםהתחומים.1
________________.1.1
________________.1.2
________________.1.3
________________.1.4
________________.1.5

פרטי המועמד.2
________________שם המועמד

________________מספר תעודת זהות
________________כתובת
________________טלפון

________________פקסימיליה
________________דוא"ל

* יש לצרף פרופיל של המועמד, קורות חיים וכל תעודה רלוונטית.

ולתנאיהתחומיםלרשימתבהתאםהמועמד,ניסיוןעלאסמכתאותלצרף(ישהמועמד*ניסיון
הסף המפורטים בנספח א'))

והבהרותהערותמלקוחות.המלצהאוו/כספימחזורהיקףבדבררו"חאישור(לרבות
נוספות ניתן לצרף בנפרד).
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________

הצהרה על אמיתות המידע

הפרטיםכימצהיר_________________ת.ז.________________הח"מאני,
שמסרתי בטופס רישום זה הם מלאים, נכונים ואמתיים.

_______________              ______________
תאריך                                    חתימה

ממחירון–לפחות10%ב-הנמוךמחירלהציענכונותובדברהמועמדהצהרתג'-נספח
משרד הבינוי והשיכון/ מחירון דקל/ מחירון החשב הכללי

/___________________זיהוימספר__________________________הח"מאני
מס'/ח.פ________________חברת/משרד/שותפותבשםולחתוםלהצהירהמוסמך

בשם/המבקש___________מס'מורשהעוסק_________________/
החברהשלהיועציםברשימתלהיכללהעסק)אוהתאגיד____________________(שם

עמי,להתקשרותהחברהשלפנייהבכלכיבזאתמצהירבע"מ,שמשביתלפיתוחהעירונית
המחירהחברה,שלהמקצועואנשיהיועציםבמאגרהחברההכללתמהכללתי/הנובעת
מחירוןדקל/מחירוןוהשיכון/הבינוימשרדממחירוןלפחות10%ב-נמוךיהאלחברההמוצע

החשב הכללי, לפי דרישת החברה עובר להתקשרות.

back(לגב""גבבשיטתעובדתהחברהלעתיםכילוידועכיבזאתמצהירהח"מכן,כמו to
back(תוךבהתאםישולםשכרומסוימיםבמקריםכיייתכןומשכךהמממנים,הגורמיםעם

המתנה לקבלת התשלום לקופת החברה מהגורם המממן.
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_______________              _____________
תאריך                                    חתימה

נספח ד'- התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________

על ידי:

____________________

ת.ז. ________________

מרח' _______________

ענייניםניגודהשירותים,מתןתקופתבמהלךלי,יהיהולאשאיןומתחייבמצהירהנני.1
למתןבקשרגורמיםעםאחריםקשריםאועסקייםקשריםו/אושהוא,וסוגמיןמכל

השירותים.

הייעוץשירותיבתחוםשהואגורםכלמטעםאפעלאואייצגשלאומתחייבמצהירהנני.2
שמשביתלפיתוחהעירוניתהחברהמטעםלמעטהשירותים,מתןנשואוהביקורת

אישורלכךהתקבלכןאםאלאהצדדים,ביןהשירותיםמתןתקופתבמהלךבע"מ,
מראש ובכתב של  החברה.

ואמנעענייניםניגודמתוךאפעללאההתקשרותתקופתכלבמשךכימתחייבהנני.3
עבודתיביןענייניםניגודשלמצבליצורעלולאוהיוצראחרעיסוקו/אותפקידמכל

עבור החברה לבין עיסוקיי האחרים.

עלולאנישבשלםמצבאונתוןכלעלמיידי,באופןלחברהלהודיעמתחייבהנני.4
להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
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גורםכלעםלהתקשרשלי,כוונהכלעללחברהמראשלדווחומתחייבמצהירהנני.5
בהתאםולפעולאלו,בסעיפיםלהתחייבויותייבניגודלהלן,2-3בסעיףכאמור

הוראותלתתאוכאמורהתקשרותלילאשרשלארשאיתהחברהבעניין.להוראותיה
אלו,להוראותבהתאםאפעלכימתחייבוהנניעניינים,ניגודהעדרשיבטיחואחרות

בהקשר זה.

הנני מתחייב בזאת להמציא לחברה כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד עניינים..6

ניגודבדבר2/2011מנכ"לבחוזרהקבועיםבתנאיםלעמודומתחייבמצהירהנני.7
עניינים.

ולראיה באתי על החתום: _______________________________

למאגרלהצטרףהצעותלהציעהזמנה–החברהובאתרבעיתונותלפרסוםנוסחה'-נספח
היועצים

2022לשנת–מקצועואנשייועציםלמאגרהצטרפות

אשריועציםבזאתמזמינה")החברה"(להלן:בע"משמשביתלפיתוחהעירוניתהחברה
הצטרפותבקשתלהגישהחברה,שלהמקצועואנשיהיועציםבמאגרלהיכללמעוניינים
היועציםבמאגרלהיכללכדיהחברה,ובמשרדיהחברהבאתרהמופיעיםהטפסיםבאמצעות

של החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים בכל תחום מבוקש, כמפורט בטפסי הבקשה.

במידהכאשרבמאגר,להיכללהשתתפותמהליכיחלקהינהזופנייהכיבזאתמובהר
הנכלליםליועציםלפנותדעתה,לשיקולבהתאםהחברה,רשאיתבמאגר,יכללוהמועמד

במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר בתחום בו תבקש החברה שירותים.

החברהבמשרדילקבלםאוwww.kbsh.bizהחברהמאתרלהורידניתןהבקשהטפסיאת
או")החברהמשרדי"להלן:שמשמומי)ביתככרהרצל(פינתרביןיצחקדרךברחוב

בכתובתאלקטרונידוארבאמצעותאו02-5951555למזכירהבפנייהלהזמינם
office@kbsh.bizכלאתהבקשהלטופסילצרףנדרשיםבמאגרלהיכללהמעוניינים

האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

השאלוןאתבקפידהלמלאנבקשכםוהרישום,האישורהליךאתולפשטלהקלמנתעל
ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
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והמסמכיםהנתוניםבחינתשלהליךהחברהתבצעוהאישורים,הבקשהטפסיהשבתלאחר
שצורפו.

לאישורתיבחןבקשתם-האישוריםכללהמצאתלרבותהסףתנאיבכלשיעמדומבקשים
החברהתהאשבעתידכךהחברה,יועציבמאגרהכללתםלשםההתקשרויות,ועדתעל-ידי

רשאית לפנות לחברי המאגר בתחום הרלוונטי.

מיעםלהתקשרהחברהמטעםהתחייבותו/אוהבטחהכללהוותכדילעיל,באמוראין
בכללאםהעתידית,ההתקשרותהיקףבדברכלשהיהתחייבותלהוותכדיו/אומהמועמדים

ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה.

בכבוד רב,
אברהם פרנקל

יו"ר וועדת התקשרויות
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