קול קורא להצטרפות למאגר יועצים בעיריית ירושלים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

מסמכי הליך קול קורא:
נספח א – הזמנה להצטרף למאגר יועצים
נספח ב – בקשת הצטרפות למאגר יועצים
נספח ג -חוזה התקשרות
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נספח א
הזמנה להצטרף למאגר יועצים
בחודש נובמבר 2016 ,פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016אשר קבע" נוהל התקשרויות לביצוע
עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".
בהתאם לזאת ,בימים אלה ,נערך באגף חינוך חרדי בעיריית ירושלים להקמת מאגר יועצים ,בעלי
מקצוע מומחים ,לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור.
מאגר היועצים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים כאשר העירייה תהא רשאית
להוסיף תחומים נוספים לרשימה בהתאם לצורכי העירייה.
בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל ,תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות
כאמור הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול במאגר רשימת היועצים) להלן" :המאגר")
המאגר יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.
יועצים בתחומים שונים ,המבקשים להיכלל במאגר ,יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל
המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה ) על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו
מוגשת ההצעה ( ובמסירה אישית ,עד ולא יאוחר מיום 30.1.19בשעה  13:00לתיבת המכרזים
הממוקמת בכיכר ספרא  3קומה  ,4חדר ארכיב.
יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ותהא רשאית
לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לרבות כאלה הנוגעים לתנאי סף
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כן יובהר  -כי ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי ,או בהיקף כלשהו ,לכל
היועצים או חלקם .יועץ שיבחר לספק שירות לעיריית ירושלים יחתום על הסכם התקשרות בהתאם
לדרישות העירייה ויתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים.
כללי:
 . 1אגף החינוך החרדי בעיריית ירושלים (להלן" :העירייה") מעונין להקים מאגר יועצים (להלן:
"היועצים/היועץ") בתחום העיסוק המפורט להלן בסעיף  11להזמנה זו (להלן" :תחומי עיסוק"),
זאת לצורך מתן שירותים מקצועיים בהתאם לצרכי העירייה ,כפי שיעלו מעת לעת (להלן:
"המאגר") .העירייה רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה ,בכל זמן שתראה לנכון בהתאם
לצורכי העירייה.
מאגר זה מיועד לאפשר לעירייה להעסיק יועצים באמצעות פטור ממכרז בהתאם לחוזר מנכ"ל
משרד הפנים " 8/2016נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".
 . 2בהתאם לזאת ,יועץ העונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו ,מוזמן לפנות בבקשה להיכלל
במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו ,תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך.
 . 3לעירייה שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות יועץ למאגר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,אם
היא תמצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגר מכל סיבה שהיא.
 . 4יודגש ,כי אין בפרסום הזמנה זו ,בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים,
או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של העירייה בנושא .התקשרות עם יועץ הרשום במאגר,
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תיערך לאחר פנייה תחרותית למספר יועצים שהעירייה תראה לנכון בהתאם להוראות הדין
ולשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 . 5העירייה תהא רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה ,לרענן את מאגר היועצים מחדש ו/או לגרוע
יועצים מהמאגר ו/או להתקשר עם יועץ כלשהו מתוך המאגר ,בכל שלב שהוא ,ו/או להחליט על
הפסקת ההתקשרות עם מי מן היועצים בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה לצאת לכל הליך שהוא
לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות ,וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לכל גורם שהוא.
 . 6העירייה רשאית לקבוע ,על פי צרכיה ,את סוגי היועצים הנדרשים לה בכל תחום וכן לצמצם או
להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 . 7עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשלש שנים .רשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון
הציבור באתר האינטרנט של העירייה.
 . 8היועץ הזוכה יחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי הצעתו
שיאושרו על ידי העירייה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על ידי העירייה ,ככל שיידרשו ,הכל
בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית .למען הסר ספק העירייה בלבד רשאית לערוך שינויים
בחוזה הרצ"ב לרבות עידכון נספח הביטוח .זאת ועוד ,העירייה תהא רשאית להתקשר עם המציעים
ו/או חלקם בחוזה מסגרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 . 9העירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם יועץ בכל תנאי שהוא ,הכל בהתאם לדרישות
ולצרכי אותה התקשרות ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 . 10העירייה שמורת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המבקשים,
כולם או מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .בהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים רואים
את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור .מבקש שלא
ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון ,תהיה העירייה רשאית
לדחות את בקשתו להיכלל במאגי העירייה.

 . 11להלן תחום העיסוק הנדרש ,דרישות התפקידים הנדרשים ,תנאי הסף הנדרשים להתקיים
ביועץ בתחום ודרכי הוכחת תנאי הסף:
תחום
עיסוק

דרישות התפקיד

תנאי סף

קראתי והבנתי חתימה וחותמת _________________________:
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מתן
שירותי
בדיקת
אגרות
בגין
תלמידי
חינוך
מיוחד

מהות השירות הוא עריכת בדיקות כי מוסדות החינוך

א.חברות

לצורך

המיוחד עומדים בכל התנאים של חוזר מנכ"ל משרד
החינוך עבור תלמידי החינוך המיוחד 'תשלום עבור תלמידי
חוץ' תשע"ב סעיף 3.7-75

ו/או גופים
בעלי ניסיון
של שלוש
שנים
לפחות
בנושאי
בדיקת
תשלומים
והכנסות
בנושאי
חינוך

הוכרת
התנאי סף
א' – על
המציע
לצרף
להצעתו
אישור
מעו"ד
ורו"ח
המעיד כי
החברות /

לירושלים שבהם לומדים תלמידי חינו"מ אשר שובצו ע"י
וועדות ההשמה העירוניות ללימודים מחוץ לירושלים.

מגופים
ממשלתיים,
ציבוריים
ושלטון
מקומי,
ובמיוחד
ובמפרש
בקרת
תשלומי
אגרות

גופים בעלי
ניסיון של 3
שנים
לפחות
בתחום
והתמחות
מוכחת
בבדיקת
אגרות,
ולהציג

תלמידי חוץ
שמעבירה
הרשות
המקומית
למוסדות,
והתמחות
בתחום.

מקומות
שהם ערכו
בדיקות
כאמור.

במידה והמוסד לא עומד בביצוע חוזר מנכ"ל יש להודיע
לעיריית ירושלים כמה יש לקזז מהמוסד יש להתריע בפני
המוסד על ביצוע הקיזוז בכתב ובעל פה.
במסגרת מתן השירותים ,יידרש היועץ לערוך בדיקות אשר
יבוצע הן בבתי הספר המוכש"ר הנמצאים בירושלים אשר בהם
התלמידים שובצו ע"י וועדות ההשמה העירוניות (בין בבתי
הספר הכוללניים לחינו"מ ובין בכיתות חינו"מ בביתי"ס של
החינוך הרגיל) ,והן בבתי הספר מוכש"ר הנמצאים מחוץ

השירותים הנדרשים יכללו בין היתר:
א.הכנת תכנית עבודה לבדיקת זכאות המוסדות להשתתפות
באגרות תלמידי חוץ ע"פ חוזר מנכ"ל ,וקבלת אישורה ע"י האגף.
ב.בדיקת תוכניות חינוכיות של מוסדות חנו"מ ורמתם ,בנוסף
בדיקה כללית של רמת המוסד ושירותו ,כדי ליתן חו"ד אם
המוסד ראוי לתשלום אגרות תלמידי חוץ ,בנוסף בדיקה כללית
אם המוסד משלם לעובדיו כאמור בחוק ובתקשי"ר.
ב .עריכת סיורים בבה"ס ובדיקת כל בבה"ס ,בדיקת הכוללת של
נוכחות תלמידים ירושלים במוסד ,בדיקת השירות ורמת
השירות של בבה"ס ,כאמור בחוזר מנכ"ל.
ג.לאחר הודעת האגף למוסד בדבר האישור או אי אישור
דרישתם ,או בעת הגשת ערעור על החברה שתזכה בתמחור
להשיב על הערעור בצורה מנומקת או לקבל את הערעור.
ד.בסיום ההליך על החברה שתזכה יהיה להגיש דו"ח מסכם של
רשימות למידים עדכניות וסך כולל של כל הדרישות אל מול
הקיזוזים למוסדות והסיבות לקיזוזים וכדומה.
ה.על הגוף הזוכה להעסיק גם עובדי הוראה בעלי תואר בחינוך
מיוחד כדי ליתן חו"ד בנושא תוכניות חינוכיות בחנו"מ .

תנאים כלליים  -מסמכים נוספים שהיועץ נדרש לצרף להצעתו מעבר למסמכים האמורים
בעמודה שכותרתה "דרך הוכחת תנאי הסף" המופיעה בטבלה:
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 . 1אישור תואר מומחה (במידה ויש ברשותו) ,קורות חיים של היועץ וצוות העובדים שברשותו
לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי אליו
מוגשת הבקשה ,תוך תיאור של פרויקטים בו עסק בתחום העיסוק הנ"ל ,מועד ביצוע הפרויקטים.
 . 2רשימת ממליצים ,לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.
 . 3אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
. 1976
 . 4היה והיועץ הינו תאגיד ,עליו לצרף להצעתו תעודת התאגדות כדין מרשם החברות,
העמותות/השותפויות/האגודות /השיתופיות בהתאמה .היה והיועץ אינו תאגיד עליו לצרף תעודת
עוסק מורשה.
 . 5היועץ לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין,
התשל"ז 1977-כנגד גופו של אדם ,ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש ,או בעבירות שיש עימן
קלון ,או שאם הורשע ,חלפו לפחות  10שנים מיום מתן גזר הדין .במקרה של תאגיד מכל סוג
שהוא ,יחול האמור במורשי החתימה של היועץ ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.
 . 6טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים ,חתום על ידי היועץ (נספח ב' להזמנה זו).
 . 7על אף האמור בהזמנה זו העירייה תהא רשאית לדרוש מהיועצים ,להשלים כל מסמך שהוא,
ליתן הבהרות ,וכל פרט שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
אופן הרישום למאגר וניהולו:
 . 8יועץ המבקש להיכלל במאגר ,ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר המצ"ב כנספח ב' להזמנה,
יצרף לה את כל המסמכים הנדרשים באוגדן סגור וימציאה  -באמצעות מעטפה על גבה יכתוב
המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה  -לתוך תיבת המכרזים בכיכר ספרא,
בניין מס'  3קומה  4במסירה אישית עד ולא יאוחר מיום  29.12.2018בשעה . 14:00
 . 9לעירייה שמורה הזכות שלא לאשר רישום יועץ למאגר מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
 . 10הרישום במאגר היועצים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף בהתאם לדין ולשיקול דעתה
הבלעדי של העירייה.
 . 11פרסם את רשימת היועצים הכלולים במאגר יופיע באתר האינטרנט של העירייה.
 . 12יועץ שייכלל במאגר היועצים מחויב למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו
ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או
רשום ,וזאת תוך  14יום ממועד הנודע ליועץ על השינוי.
 . 13העירייה תהא רשאית לשקול כל שיקול רלוונטי לצורך בחירת היועץ כגון :אופי העבודה
הנדרשת ,ניסיון של היועץ ,המיקום הגיאוגרפי של העבודה ,היקף עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י
היועץ ,יתרונות יחסיים של היועץ ,רמת הזמינות של היועץ לביצוע העבודה הנדרשת ,עבודה
המשכית ,יתרון מיוחד ליועץ מסוים וכיו"ב הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
היקף ההתקשרות עם היועצים:
 . 14העירייה אינה מחויבת להתקשר עם יועץ כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו.
 . 15על היועץ לקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש ,מטעם מורשי החתימה של העירייה ,כתנאי
לתחילת מתן השירותים על ידו.
 . 16העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בכל עת ,מסיבות של תפקוד לא
מתאים או מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת _________________________:
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 . 17היועץ אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך קול קורא ו/או כל מסמך שהוא הנוגע להליך
הקול קורא ,להוסיף להם או למחוק בהם ,להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי .כל
שינוי ,הוספה ,מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי ההליך קול קורא או
מתנאיו עלולים להביא לפסילת הבקשה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף .בהגשת הבקשה להליך
קול קורא ייחשב היועץ כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי מהתניות הקול קורא על
נספחיו והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.
איסור ניגוד עניינים ושמירה על סודיות:
 . 18מובהר בזאת ,כי היועץ שייבחר לביצוע העבודה ,עובדיו או כל הפועלים מטעמו ,ידרשו
להתחייב כתנאי סף לקבלת העבודה ,שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין
היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה ייבחרו; ולחתום על שאלון איתור
חשש לניגוד עניינים וכן לחתום על הצהרה בדבר שמירה על סודיות שהעתקם מצ"ב לחוזה
המצ"ב (נספח ג)  .בקשת יועץ להיכלל במאגר היועצים הנ"ל ,מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה.

נספח ב'
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בקשת הצטרפות למאגר יועצים/ות
שם היועץ/ת________________________ :
מספר ת.ז /.ח.פ_______________________ :.
אני הח"מ ,מבקש להיכלל במאגר היועצים המוקם על ידכם ,אני מאשר כי קראתי את כל מסמכי
ההזמנה להגשת מועמדות כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל האמור בהם.
אני מעונין להיכלל במאגר היועצים לצורך אפשרות לקבלת עבודות מאת עיריית ירושלים )להלן:
"העירייה"( לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת והנני מתחייב לעמוד לרשות העירייה לביצוע עבודות
אלו.
פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי של היועץ/ת המועסק על ידו/ה דרך קבע ,לרבות
שמות ,תפקידים ,השכלה פורמאלית וניסיון )יש לצרף קו"ח ותעודות(:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
פרטים אודות הניסיון המקצועי של היועץ/ת .יש לפרט את הפרויקטים שבהם נתן/ה ייעוץ,
השנים שבו ניתן השירות ,היקפם הכספי של הפרויקטים שבוצעו על ידי היועץ ולצרף המלצות:
___________________________________________________________ . 1
___________________________________________________________ . 2
___________________________________________________________ . 3
___________________________________________________________ . 4
___________________________________________________________ . 5
ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין העירייה מעסיקה שלי ו/או של
העובדים המועסקים על ידי.
הריני מתחייב לשמור בסוד על כל המידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו.
התחייבות זו תחול אף על כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו.
תאריך ________________ :חתימת המבקש/ת________________ :
לידיעתך:
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו
בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים ,העירייה תהא רשאית שלא לדון בה וליועץ לא
תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה.

נספח ג'
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חוזה התקשרות

הסכם להליך למ תן
שירו תי ב דיק ת אגרו ת בגין תלמי די חינוך מיוח ד הלומ דים מחוץ pdf....
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