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לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע  מומחים מאגר  הקמה או עדכוןהודעה על 
 ומומחיות

בע"מ לפיתוח  עירונית  כלכלית  ")לה  הוד השרון חברה  אנשי מקצוע    בזאת  מזמינה(  "החברהלן: 
  למתן שירותים לביצוע עבודה של החברה    היועצים  במאגר  להיכלל  מועמדותם  להציע  ,מתאימים

 (."מאגרה")להלן  ות מיוחדיםימקצועית הדורשת ידע ומומח

כי    החברה בזאת,  היועצים  כבר  מודיעה  מאגר  את  הוד  אימצה  עיריית  )להלן:    השרוןשל 
 . (העירייה""

הגיש  ן למוזמומעוניין להיכלל במאגר החברה    במאגר היועצים של העירייה  אינו נכלליועץ אשר  
 רט, כמפורט להלן. עתו בהתאם לתנאים והמפהצ

 כללי 

ל  .1 לאפשר  מיועד  זה  הנוחות)להלן  ומתכנניםיועצים  מומחים,  להפעיל    החברמאגר  למען   ,  :
  1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל8)3בהתאם לאמור בתקנה    , בין היתר  ,"(יועצים"

מס'   הפנים  משרד  מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  התקשרויות    -  8/2016וכן  עבודה  נוהל  לביצוע 
 , על התיקון לו. שת ידע ומומחיותמקצועית הדור

החברהישמש  ו   ממוחשביהיה  מציעים  המאגר   .2 לביצוע    את  מחיר  הצעות  לקבל  בעתיד 
 , לפי שיקול דעתה וצרכיה. התקשרויות בהתאם לחוזר המנכ"ל

בכך,    ציםיוע .3 במאגר  םיכוליהמעוניינים  להיכלל  מועמדות  מערכת    להגיש    רישוםבאמצעות 
תחת  החברה  תר האינטרנט של  בא  מצוי  יה שקישור אל ,  ("הרישוםמערכת  "דיגיטלית )להלן  

 . מכרזים/מאגר יועציםהלשונית 

 באה:ט הבכתובת האינטרנישירות בנוסף ניתן להגיע אל מערכת ההרשמה  

hod-https://app.vendors.co.il/calcalit 

בתחתית העמוד    יופיע לפי העניין  שמהומועד סיום ההר   החברהם ע"י  המבוקשי  תחומי הייעוץ .4
 . הרישוםהראשון של מערכת  

שנדרש לצרף מול כל תחום, מפורטים    ומסמכי החובהלהגשת מועמדות לכל תחום    תנאי הסף .5
   .הרישוםבגוף מערכת מול כל תחום 

שום  רכת הריצעות מעאמב החברהמועמדות להיכלל במאגר היועצים של  יובהר כי יועץ שיגיש .6
יעמו נרשולא  אליו  לתחום  הסף  בתנאי  במערכת  ד  מפורטים  שהם  כפי  לא  הרישוםם,  ו/או   ,

ל  יפסלהאו    תובא לדיוןשלא    יכולהמועמדותו    יצרף את כל מסמכי החובה המפורטים כאמור,
 . ףעל הס

ה  לפנות אל יועצים שהבקששומרת לעצמה את  ווחלט,  ול דעתה המ , לפי שיקרשאית  החברה .7
הייתה   למאגר  שישלימ  -חסרה  שהגישו  מסמכדי  ו/או  פרטים  כפי    ם,כיו  זמנים  בלוחות 

 שתחליט. 
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טכניים   .8 בקשיים  שנתקלים  המערכתיועצים  באמצעות  הרישום  או  או    בעת  לברר  הנדרשים 
ההליך  לשא עם  בקשר  כלשהי  שלאלה  לפנות    -ול  מקוון   -מוזמנים  לתמיכת    -  בלבד  באופן 

 ליה מופיע בתחתית כל עמוד בה.מערכת ההרשמה שקישור א 

במועד    החברה .9 ותחליט  במאגר  להיכלל  בקשה  שיגישו  היועצים  ומסמכי  פרטי  את  תבדוק 
 רשימת המציעים שיכללו במאגר היועצים שלה בתחומים השונים.ל ע ,שתקבע

לחייב    ,יודגש .10 בכדי  המאגר  ובפתיחת  זו  הודעה  בפרסום  אין  מגיש  לצרף    ההחבראת  כי 
ן  המועמדות למתלהתקשר עם מי ממגישי  או כדי לחייבה    כלשהו למאגר המציעים  מועמדות

ל או  מסוים,  ושי שירות  סמכותה  את  בנושא.הגביל  דעתה  כי    קול  יובהר,  ספקות,  למניעת 
אחרת רחבה דרך  בכל  היועצים  במאגר  נכללים  שאינם  יועצים  עם  להתקשר  רשאית  תהא  ה 

 .אפשרית לפי הדין

לתקו  החברה .11 המאגר  את  לפתוח  הזכות  את  לעצמה  נוספות,  שומרת  רישום  במועדים  פות 
תחומים  שתחליט,   למאגר  לתנוספים  להוסיף  ההרשמה  סיום  מועדי  את  לעדכן  חומים  וכן 

 השונים בו. 

לה    לעצמה   שומרת   החברה  .12 להמציא  במאגר  שיוכלל  יועץ  מכל  בעתיד  לדרוש  הזכות  את 
מאפייני  התאמת  להוכחת  שיידרש,  ככל  נוספים,  התקשרות    ומסמכים  בנושאי  וכישוריו 

 יחודיים. י

לנכון,    החברה .13 שתמצא  דרך  בכל  לעת,  מעת  היועצים  מאגר  את  לעדכן  זכותה  על  שומרת 
יועלהוסיף או לג נורוע תחומים, להזמין  יועצים אשר  ספים ל צים  ו/או לגרוע  הצטרף למאגר 

 נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים. 

דעתה .14 לשיקול  נתונה  במאגר  מציע  של  הכללתו  אי  או  הכללתו  על  של    ההחלטה  הבלעדי 
 . החברה

כי   .15 שה  החברהיובהר,  יועץ  מהמאגר  להוציא  אויא  רשאית  עמו  מניסיונה  רצון  שבעת    אינה 
 .אחריםמטעמים סבירים 

ידי    מיועץ, ככל שתהיה,  מנת שירותכי הז  יובהר, .16 על פי צרכיה, מעת לעת,     החברהתעשה על 
את    ואין לחייב  בכדי  זה  במאגר  להכללה  בקשה  כלשהם שירותי   בהזמנת  החברההגשת  ם 

יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא  יועץ  מ הכלול במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם 
 וג שהוא בקשר לכך.ה מכל מין וס שה ו/או תביעכל טענה ו/או דרי

כן   .17 נכללים במאגר היועצים    החברהיובהר כי  כמו  יועצים שאינם  תהא רשאית להתקשר עם 
 בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין. 

ששמו  אשר  יועץ   .18 לכך  הסכמתו  את  נותן  היועצים  ברשימת  להיכלל  מועמדותו  את  מגיש 
י  ם/תחומיותחו בע עיסוקו  ש פורסמו  ככל  לתחל  החברה תיד,  במאגר,יט  אותו  באתר  הכליל 

 .  החברההאינטרנט של  

שבעתיד,   .19 לכך  הסכמתו  את  היועץ  נותן  פומבי    רשאית  החברהתהיה  בנוסף  באופן  לפרסם 
 ככל שתהיה כזו. -עמו   כספית ההתקשרות ה פרטים על היקף 

ורך ביצוע עבודה  מומחים לצלי מקצוע  עם בעההתקשרויות  הנוהל חל על כל    -  תחולה ותוקף   .20
או  מקצ מיוחדים,  ומומחיות  ידע  הדורשת  מיוחדיםועית  אמון  תכנון,    יחסי  עבודות  כגון 

 . החברהע"י  מיום אישורו . המאגר תקף פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה

לש  החברל .21 הזכות  להוו/  נותתהא  לרישאו  קריטריונים  לכ סיף  ובהתאם  למאגר,  לבקש  ום  ך 
 מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור. 
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לקיים  החברה   .22 רשאית  ביתהא  תיחור  במהיועצין  הליכי  לקבוע  ם  ואף  נוספים  אגר,  תנאים 
 למתן השירותים בפועל. 

ידי  מ .23 על  יבוצעו  העבודות  כי,  המובהר  יהועצמו,    קצוע בעל  לא  להעהמציע  רשאי  או  יה  ביר 
 . אש ובכתבעבודות, לרבות לקבלני משנה, ללא אישור מרלמסור את ה

ה  בת לקבל כל הצעה שהיא ותהי מתחיי  ה אינהחבר על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, וה .24
 .או עם אחרים/שי ההצעות ולנהל מו"מ עם מי ממגי רשאית

יועצים   .25 גם  כי  החבריודגש,  עם  התקשרות  זה,  שלהם  פניה  פרסום  למועד  נכון  ואינם  ה, 
ה של החברה,  רשומים במאגר  ב יועצים  להגיש  ככל  נדרשים  המעודכן,  במאגר  לרישום  קשה 

 בעתיד.שירותים לחברה ולתת להירשם במאגר שיש ברצונם 

גם  קשמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לשי  החברל .26 ול דעתה הבלעדי 
קולי  , לשייהתובהתאם להחלט   לבאם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים לעיל, והכ

מוותר בזאת    הפונה.  יו"בניסיון עבר שלילי עם הפונה וכ משל ל ובשים לב ל  ה ולצרכיהחברה
ה להחלטות  באשר  טענה  כל  כח  החבר ל  כאמור.   ה חברעל  הברירה,  זכות  מהליך  ל שמורה  ק 

 המאגר.  בחירת מועמדים, לראיין מספר מועמדים מתוך 

רשא  החברה .27 שקיבתהא  גוף  לכל  לפנות  שית  מקבל  ו/או  מהמל  ולפנות  ירותים  ועמד, 
 לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המועמד בטופס הבקשה, לצורך קבלת המלצות. 

שינוי בתנאי  וגמא:  ד נתונים שהשתנו. לב על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי   .28
לביצוע   רישיון,  הלמשל    –ת  והעבוד נדרש  החלפת  תליית  התמחות,  בעל  מפתח  עובד  עזיבת 

 .התגבשותו של חשש לניגוד עניינים, לרבות ינוי מהותי אחררכישת חברה אחרת וכל שבעלות, 

  ם לחוזר לוי שאלון בהתאתנאי לתחילת עבודתו של יועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומי  .29
הפנים   משרד  ל  2/2011מנכ"ל  היועמ"ש  החלטת  פי  על  הצורך,  הסדר  חברהובמידת  הכנת   ,

   יועץ עליו.הלמניעת ניגוד עניינים וחתימת 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים    כל מצב שלא יועץ כאמור במקרה לא ימצ  הר כי בכלמוב
של   מקרה  בכל  בפני  יביא    –ספק  כאמור.  הרלוונטיים  הפרטים  מלוא  את  הממונה  היועץ 

  . ממילא היועץ מתחייבקשרות על מנת שיביא את הדברים לבחינת משפטיתתהרלוונטי על ה
כל   אחר  בהקשר  למלא  כדרישה  נדרש,  מסמך  כל  על  ולחתום  מתן תזה,  להמשך  נאי 

 השירותים.

על    שיידר  –ועל  בפ רם מתן השירותים  ט  .30 לחתום  בנ היועץ  אצל  סוהסכם מתאים  ח המקובל 
הבטחת  ת ל מדת ערבולהסכם זה. לא מן הנמנע כי היועץ יידרש להעהחברה, ואף על כל נספח  

 ביטוחי מתאים.  יו סכיכמו גם  עמידתו בתנאי ההסכם

יחולו עליהם כל הכללים החלים    רון,עצים אשר נרשמו במאגר היועצים של עירית הוד הש יו .31
 .  יביםבשינויים המחו  חברהעל רישומם במאגר ה

 

 בכבוד רב ובברכה, 

 גל, מנכ"לית גלית פו


