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    א"אדר ב תשע' ז           

      2011 מרץ 13           

  )2011 (3נה -שר: סימוכין          

  

   בפטור ממכרזהתקשרויותועדת נוהל 

  

  :מטרת הנוהל  .1

  

בכל סכום  ובעלי מומחיות מיוחדת  וספקיםעם יועציםהתקשרויות הביצוע הליך את להסדיר מטרת הנוהל 

  .)"תקנותה": להלן (1987- ח"התשמ, )מכרזים(עיריות תקנות הי "עפ) 8(3 מכוח תקנהז ראשר פטורים ממכו

  

  :הגדרות  .2

  

, ש לעירייה"מעהיווגזברית העירייה  , ל העירייה"נכמ :ועדה שחברים בה – "התקשרויותהועדת "  2.1

ההתקשרות עם בדבר מתפקידה לבחון את ההצעות ואת עמדת הגוף המקצועי ולהחליט 

  . הספק בעל המומחיות המיוחדת/היועץ

  

  :לתקנות הקובעת) 8(3 על ההגדרה בתקנה כזה העונה – "ספק בעל מומחיות מיוחדת/יועץ"  2.2  

 :ןכגו, או יחסי אמון מיוחדים, חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים"  

  "ייעוץ ועבודות כיוצא באלה, שמאות, מדידה, פיקוח, עבודות תכנון

    

 לבצע את ת/המבקשהיחידה /האגףהל עצמו או מי שמונה מטעמו של  המנ–" יחידה/מנהל אגף"  2.3

  .ההתקשרות

  

  ההתקשרויותירכז את עבודת ועדתאשר עירייה ל העירייה ימנה עובד " מנכ–" מזכיר הועדה"  2.4

לרשום את פרוטוקול , להביאו בפני ועדת ההתקשרויות, יהיה אחראי לקבל את כל החומר לידיוו

  .יחידה ולמציעים השונים/ה למנהל האגףהדיון וההחלטה ולהפיצ

  

   

  :הליך התקשרות  .3

  

מכוח בפטור ממכרז , להתקשר עם יועץ או ספק בעל מומחיות מיוחדתיחידה המעוניין / מנהל אגף  3.1

למתן ויבקש מהם ליתן הצעת מחיר , בעלי מקצוע באותו תחום 3-יפנה לפחות ללתקנות ) 8(3תקנה 

וכל מידע חיוני ורלוונטי , ת תאור המומחיות של נותן השירותהצעת המחיר תכלול א. השירות

  .לצורך קבלת ההחלטה בדבר ההתקשרות עימו

  

ליחידה /לאגףיגיש את הצעתו במעטפה סגורה וימסרה , מיוחדתהמומחיות ההספק בעל /היועץ 3.2

 .המבקש את ההתקשרות
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  בנוסח יערוך פרוטוקול עובדים ו2ההצעות בנוכחות את יפתח לו דרושה ההתקשרות , האגףמנהל  3.3

 .'כנספח אב "המצ

  

בקשה מנומקת לאישור ההתקשרות בפטור ממכרז לה למזכיר הועדה ביפנה  היחידה/האגףמנהל  3.4

 באשר להצעה היחידה/עמדה ברורה ומנומקת של מנהל האגף,  הפרוטוקול,יצורפו הצעות המחיר

 . דתמוקל והזמנת עבודה  הכוללת נימוקים מקצועייםשמועדפת על האגף

  

 ובמידת היחידה/בבקשת מנהל האגףלצורך דיון התקשרויות היזמן את חברי ועדת הועדה מזכיר  3.5

 . היחידה להשמיע עמדתו בפניה/האגףנהל  מ את  ןהצורך יזמ

  

 .  האם העירייה תתקשר בפטור ממכרז ומי הגורם עמו תתקשרהתקשרויות תחליטהועדת  3.6

  

 אלא תהיה רשאית בעת הדיון להפעיל קשת רחבה ,תראינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביוהועדה  3.7

 ויכולת,  ניסיונו, להתחשב בכישוריו,תרי בין ה, לרבות,של שיקולים לבחירת המציע הזוכה

או נימוק אחר כפי /וכן כל שיקול ו, של המציעהציוד שברשותו , המקצועית הארגונית הכלכלית

 . לאותו מקרהלדעת  הועדה והרלוונטי , שתמצא לנכון

  

מזכיר הועדה באחריות . חברי הועדהכל חתם על ידי יוימזכיר הועדה י "פרוטוקול הועדה ירשם ע 3.8

 . יר הפרוטוקול לחברי הועדהבלהע

  

יצא מלשכת שמכתב ב, שלא נבחרוולמציעים האחרים , למציע הזוכהע בכתב ייודמזכיר הועדה  3.9

 .ל"ובחתימת המנכ העיריה ל"מנכ

  

או סכום /ו ₪ 70,000בר  בהתקשרות אשר לא עולה על סכום של עם בחירת הזוכה  ובמידה ומדו 3.10

  ,עבודההיצורף כל החומר הרלוונטי לרבות פרוטוקול הועדה להזמנת , אחר על פי הנחיית הגזברות

 . י מזכיר הועדה  לגזברות לחתימה ולביצוע בהליך המקובל"ויועבר ע

  

 :עריכת החוזה .4

 

 יועבר כל החומר הרלוונטי , לעיל3.10לאמור בסעיף  שמעבר םבהתקשרות בסכו, עם בחירת הזוכה 4.1

 .ללשכה המשפטית לצורך עריכת חוזה בהתאםלרבות פרוטוקול הועדה 

  

 היחידה /רות והאגףבגזה, ביטוחיםה'  מח שללאחר השלמת ניסוח החוזה והעברתו להערות 4.2

סח החוזה  את נוהיחידה /יקבל מנהל האגף, וכל אדם אחר רלבנטי את ביצוע העבודה ה/שביקש

  בעיריהלהמשך סבב החתימות הדרושלאישור תקציבי כדין וי הלשכה משפטית וידאג "אושר עש

 .לזוכהכולל העברתו 

  

 היחידה ידאגו להעביר/האגף, פרוצדורה הדרושההלאחר השלמת כל סבב החתימות על החוזה ו 4.3

 .י הזוכה" עללשכה המשפטית העתק מהחוזה החתום
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  :ביטול  .5

    

בטרם הספק /היועץ לבטל מסיבה כלשהיא את ההתקשרות עם ת/ היוזםהיחידה/ מחליט האגףובמקרה ב

הגזברות תשמור את מסמך . ל" לגזברות ולמנכ,ללשכה המשפטיתבמכתב על כך יודיע , החל בעבודתו

  .התקציביהשריון את הביטול במצורף להזמנת העבודה המקורית ותבטל 

  

  הארכת חוזה  .6

  

ללא אישור ועדת , ניתן יהיה להארכה, לטת ועדת ההתקשרות כאמור לעיל מכוח החשנכרתחוזה 

תחייב , לשנה הנוספת האמורהנוספת מעבר לתקופה כל התקשרות .  בלבד נוספת לשנה אחת,ההתקשרויות

  .כאילו מדובר בהתקשרות חדשה, קיומו מחדש של כל הליך ההתקשרות על פי נוהל זה

  

  

  לנוהל הנהלים) ב(6.11י סעיף "נוהל מאושרר עפ
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  נוהל ועדת התקשרויות - פתיחת הצעותפרוטוקול 

  'נספח א

  ___________: תאריך                    

  :נוכחים

1. ________________  

2. ________________ 

3. ________________ 

  

  ________פרוטוקול פתיחת ההצעות מיום 

  

  ___________________________________________   _______________________:נושא ההתקשרות

היועץ משמש בתפקיד שמטיבו אינו מסוג התפקידים שצריכים להיות מאוישים על ידי עובד הרשות :  העסקת היועץ

: וזאת משום ש

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

  :המציעים

להלן פירוט , ממשרדים העוסקים בסוגייה_____________________ הצעה למתן שירותים נשלחו מכתבים לקבל 

  :המציעים

1. ___________________.  

2. ___________________. 

3. ___________________. 

4. ___________________. 

  

  .ב נוסח המכתב"רצ •

  

  .______בשעה __________ על המציעים היה  להגיש הצעתם עד ליום: תנאים
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: אינם מעוניינים בעבודהפנו אליהם ו אשר מציעים

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  

  :סיכום פרטי ההצעות כולל שקלולן

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

  .ב"ההצעות מצ •

  

: חוות דעת האגף באשר להתקשרות

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

  

_______________  _________________    ___________________  

  עובד        עובד      המנהל היוזם


