מאגר יועצים – מתכנני  /מהנדסי תנועה של עיריית ירושלים
למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים
[בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ]8/2016

 .1כללי:
.i

בחודש נובמבר , 2016פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016אשר קבע "נוהל
התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממכרז" [להלן " :הנוהל"].

.ii

בהתאם לכך נערכת עיריית ירושלים להקמת מספר מאגרי יועצים ומתכננים ,בעלי מקצוע
מומחים ,לצורך ביצוע עבודות מקצועיות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון
מיוחדים [כפי שמוגדר בתקנה  )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח.]1987-

.iii

במסגרת זאת עיריית ירושלים ,באמצעות האגף לשירותי חניה  ,מודיעה בזאת על הקמת
מאגר מתכנני  /מהנדסי תנועה של עיריית ירושלים למתן שירותי תכנון הסדרי חניה
ותכנון פיזי עבור העירייה  .יובהר כי בהתאם לנוהל ,תנאי להתקשרות הרשות המקומית
בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור ,הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול ברשימת מציעים
המתייחסת לסוג העבודה הנדרש.

.iv

המאגר מפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.

.v

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ו/או בהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר העירייה כדי
להבטיח ליועץ התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן ,
והעירייה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר העירייה  .התקשרות עם יועץ
הרשום במאגר ,תיערך בכפוף לפנייה תחרותית לקבלת הצעות או של בדיקת מספר הצעות
הבאות בחשבון ,הכול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה הנוהל העירוני למסירת עבודות
בפטור ממכרז ולשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

.vi

יובהר  ,העירייה שומרת לעצמה הזכות לפרסם קולות קוראים בעתיד ולהקים מאגרים
דומים נוספים .

 .2להלן רשימת המתכננים  /מהנדסי תנועה הרשומים במאגר :
א.
ב.
ג.
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ה.
ו.

ר.ע.מ .הנדסת כבישים ותנועה – רח' המלאכה  , 1אור יהודה
ג .הנדסה בע"מ – רח' צפוני  , 24טייבה
דקר בניין והנדסה בע"מ –רח' המסגר  , 42תל-אביב
אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה בע"מ – רח' בית הדפוס  , 22ירושלים
דיא הנדסה ובנייה – ת.ד , 7002 .טייבה (מרכז) 40400
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ – רח' יפו  , 97ירושלים
בכבוד רב ,
אבנר רוזנר
הממונה על פתוח כלכלי וטכנולוגי
האגף לשירותי חניה

