
קידום שותפויות מוניציפלית במועצה וליווי למתן שירותי יעוץ  קול קורא 

 מקומית ג'ת.

לקבל שירותי יעוץ בתחום קידום שותפויות מוניציפליות בין מעוניינת ג'ת מועצה מקומית 

 המועצה לבין רשויות מקומיות באזור. 

בתחומי הייעוץ הפטורים ממכרז הדורשים, מקצועיות  ותהצעלהגיש בזאת  תמבקשהמועצה 

( לתוספת השנייה לצו 8)3ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לסעיף 

  . 8/2016ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1958 -המועצות המקומיות התשי"ח

 השירותים כוללים:

 ם שותפויות מוניציפאליות.התחומים שבהם ניתן לקדוניתוח אפיון , מיפוי .1

סיוע וליווי המועצה המקומית בגיבוש מדיניות, עקרונות ומתווה לקידום השותפויות  .2

 .בהיבט הכלכלי, תכנוני ואורבני המוניציפאלית

קריטריונים לשותפות במשאבי האזור ובמיוחד והתאמת יעוץ וליווי תהליך גיבוש  .3

 המשאבים הכלכליים.

 ארגונית לניהול ותפעול השותפות המוניציפאלית .יעוץ וליווי הקמת מסגרת  .4

יעוץ וליווי הרשות המקומית בניהול משא ומתן לקידום השותפויות מול רשויות  .5

י עניין לקידום השותפות עד חתימת הסכם מקומיות באזור, משרדי ממשלה ובעל

 השותפות.

 תנאי הסף 

 השכלה

 הכרה שקיבל או גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שני שנרכש אקדמי תואר

 מינהל ,כלכלה :הבאים מהתחומים באחד ,לארץ בחוץ אקדמיים להערכת תארים מהמחלקה

  .אחר רלוונטי תחום כל או, גיאוגרפיה ערים תכנון ,מדיניות ציבורית/ציבורי מינהל ,עסקים

 

 ניסיון בגיבוש וקידום שותפות מוניציפאליות:

 מסגרות לשותפויותתהליכים וביעוץ ו/או בקידום וניהול  לפחות שנים חמש של ניסיון .1

 חובה -מוניציפאליים

המלצות לפחות להוכחת ניסיונו וכן מתודולוגיה המפרטת את  3המציע יצרף 

     מבטו.נקודת מההליכים ו תכנית, שלבי עבודה,

ניסיון של חמש שנים לפחות ביעוץ ו/או בקידום וניהול תהליכים ומסגרות לשותפות  .2

 – .חובה-מוניציפאלית שמעורבות בהן רשויות מקומיות ערביות. 



המלצות לפחות להוכחת ניסיונו וכן מתודולוגיה המפרטת את  3המציע יצרף 

  המייחדים רשויות  ערביות.  ההליכיםו שלבי העבודה 

 חובה ציבורי מגזר/ממשלה משרדי עם בעבודה לפחות שנים חמש של ניסיון .3

פרויקטים בהם פעל מול משרדי ממשלה תוך פירוט המשרד המציע יצרך רשימת 

    .ופרטי איש הקשר

ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה מול ועדות גיאוגרפיות לחלוקת הכנסות ומשאבים  .4

 -חובהואו ועדות ומסגרות לחלוקת הכנסות ומשאבים. 

ו/או תוך פירוט הרשות בהן ייצג רשויות, המציע יצרף רשימת ועדות גאוגרפיות 

הגוף אותו ייצג בפני ועדות גאוגרפיות, המציע יצרף מסמכים  ומצגים שהוצגו 

  .בפני ועדות גאוגרפיות לחלוקת נכסים

 

 בתפקידהנדרשים מאפייני העשייה  .א

 יכולת ניהול משא ומתן ותהליכי גישור 

 .יכולות תכנון וארגון 

 הובלת  תהליכים בהיבט  הכלכלי, תכנוני ואורבני 

  לשותפות מוניציפאלית ופיתוח תהליכים ותוכניותיכולת הבניית. 

 .יכולת אינטגרציה גבוהה 

  טוביםיחסי אנוש. 

 .עצמאות ויצירתיות 

 תהליך הבחירה: .ב

תוך שקלול  אמות מידה של  הסףלעמידה בתנאי בחירת ההצעה הזוכה תהיה בהתאם 

 :בהתאם לקריטריונים הבאים מחיר ואיכות. 

 נקודות   /ניסיוןיכולות

ביעוץ ו/או בקידום  לפחות שנים חמשמעל  של ניסיון

 מוניציפאליים וניהול תהליכים ומסגרות לשותפויות

 30 -נקודות ולא מעבר ל 5 -כל שנה נוספת תזכה ב

 נקודות 

30 

חמש שנים לפחות ביעוץ ו/או בקידום מעל ניסיון של 

וניהול תהליכים ומסגרות לשותפות מוניציפאלית 

 ומיות ערביותשמעורבות בהן רשויות מק

 15 -נקודות ולא מעבר ל 5 -כל שנה נוספת תזכה ב

 נקודות

15 



חמש שנים לפחות בעבודה מול מעל ניסיון של 

ועדות גיאוגרפיות לחלוקת הכנסות ומשאבים ואו 

 ועדות ומסגרות לחלוקת הכנסות ומשאבים

 15 -נקודות ולא מעבר ל 5 -כל שנה נוספת תזכה ב

 נקודות

15 

יכולת ניהול משא ועדת יועצים לבחינת ראיון בפני  

יכולת הבניית ופיתוח תהליכים  ומתן ותהליכי גישור

 תוכניות לשותפות מוניציפאליתהצגת ו

 

10 

 30 מחיר

 100 סה"כ

 

 צורת העסקה: .ג

חודשים )עם אופציה  12לתקופה של  הרשות של התקשרותהסכם ב ייעשה היועץ/ת גיוס

ובהתאם חוזר  המקומיות ברשויות המחויבים ולכללים לחוק בהתאם דרש(ילהארכה ככל שי

 . . 8/2016מנכל משרד הפנים 

 :בנוסף לנדרש בתנאי הסף  המסמכים את לצרף יש הצעהל .ד

 
 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.  

 שאלון ניגוד  עניינים. 

  .קורות חיים של המציע וצוות היועצים מטעמו לרבות הסכמי התקשרות 

   השירותים ביחס לכל שלב מהשלבים לעיל.טבלת לקוחות ומהות 

  .פרטי קשר של ממליצים ולקוחות לכל שלב מהשלבים לעיל 

 חוזים עם רשויות  כמו: -מסמכים המעידים על קידום תהליכי שותפות מוניציפאליים
שהיועץ היה מעורב מקומיות ו/או משרדי ממשלה, הסכמי שותפות וחלוקת הכנסות 

 וכו.בהם 

 וספים להגשהאישורים ומסמכים נ .ה

 ע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים, כמפורט, להלן;יהמצ

 פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על

  1976-ציבוריים   )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

  היות המציע עוסק אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על

 מורשה לצרכי מס ערך מוסף.



  צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או  –למציע שהוא תאגיד

 רשם השותפויות על רישום התאגיד בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

  ידי -כי ההצעה נחתמה על דין-ואישור עורךצילום תעודת זהות,  –למציע שהוא יחיד

 היחיד 

כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר  .ו

 המסמכים.

 התמורה .ז

 ,זה הסכם פי על התחייבויותיו יתר ולקיום ובמועדם במלואם השירותים למתן בתמורה .5

 )"התמורה"(. המחיר בהצעת כמפורט לתשלום זכאי היועץ  יהא

 השירותים לכל תתייחס אשר בכתב מפורטת תשלום דרישת לאישורו למזמין יגיש היועץ .6

 .התשלום מתבקש בו למועד עד בפועל שבוצעו

 תשלום בתנאי כדין מס חשבונית כנגד ,בפועל לביצוע בהתאם ליועץ  תשולם התמורה .7

 המוסמך הגורם י"ע החתומה לתשלום החשבונית אישור מיום יום 90+ +שוטף של

  במועצה 

    .מראש חתומה על ידי מורשי חתימה הזמנה בהעדרהיועץ לא יתחיל את עבודתו   .8

 
 
 םענייני ניגוד ומניעת העדר .ח

 

 עניינים או ניגוד העדר להבטחת חשיבות קיימת ,הנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .9

 . נושא הפנייה השירותים במסגרת המציע של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו חשש

 בקשר סוג שהוא מכל עניינים ניגוד לו יהיה ולא שאין ויתחייב יצהיר המציע ,לכך בהתאם

 כנספח הנוסח המצורף פי על תינתן כאמור ההצהרה ; זו פנייה נושא השירותים למתן

 .זו לפנייה

 במישרין ,הקשורים גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .10

 .המקומיתלרשות  בעקיפין או

בין  להיווצר העלול או בפועל עניינים ניגוד כל על בהצעתו להודיע מתחייב המציע .11

לבין  ,הוא מועסק באמצעותו התאגיד שמבצע פעולות לרבות ,הנוכחיות פעילויותיו

להודיע בכתב  ,יזכה בהליך אם ,המציע יתחייב ,כן כמו .זה בהליך המתוארות הפעילויות

לפני  ומטלה עבודה הזמנת בגין כל עניין של לגופו אפשרי עניינים ניגוד כל על דיחוי וללא

מניגוד  הימנעות בדבר ההתחייבות .המוקדם האפשרי עפ״י ,ביצוע כדי תוך או/ו ביצוע

 .אשהי דרך בכל לו השותפים או ידי המציע על מועסקים על גם תחול עניינים

נוסף  הסדר על לחתום הזוכה ויתבקש ייתכן ,עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .12

וזאת  עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון מילוי לרבות ,עניינים ניגוד למניעת ופרטני

ידו  על יימסר אשר למידע בהתאם וזאת 2/2011 הפנים משרד "למנכ לחוזר בהתאם



 הסדר ניגוד על לחתום הזוכה על מוחלטת חובה חלה כי ,יובהר . השונים הפנייה בהליכי

 ומהותי תנאי יסודי מהווה והאמורהמועצה  ידי על יידרש באם ,כאמור נוסף מפורט עניינים

 .ההתקשרות לתחילת

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול הזכות על תשומר המועצה .13

 
 תנאי התקשרות; .ט

 . ,המועצהקבלת הצעת המחיר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם  .14

יום מיום הגשת חשבון עסקה בצירוף דו"ח ובו פירוט  90תנאי התשלום הינם שוטף +  .15

שעות אשר בוצעו בפועל ע"י המפקח ומה נעשה בהם, או בהתאם לשלביות העבודה. 

 לו"ז לביצוע העבודה הינו החל מקבלת הזמנת עבודה.

תייקרויות חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או ה 12 -הצעת המחיר תהיה תקפה ל .16

 כלשהן.

 
 

 שאלות והבהרות; .י

וזאת לא  אבו נאצרמוחמד לידי מהנדס המועצה מר שאלות והבהרות יוגשו בכתב בלבד  .17

 לכתובת הדוא"ל 14:00בשעה:  29.11.2020מתאריך  יאוחר

abunaser.muni@gmail.com  בקובץWORD  בלבד. תשובות לשאלות

 .  16:00בשעה   3/12/2020בהרה יינתנו עד יום הה

עליהן מהווים חלק בלתי המעוצה מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות  .18

 נפרד ממסמכי ההצעה.

 

 
 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה; .יא

עד ליום   hm7003@gmail.comההצעה על נספחיה תימסר בכתובת הדוא"ל  .19

בדיוק )" המועד האחרון להגשת ההצעה"(, לא יתקבלו  14:00בשעה  8.12.2020

 מעטפות מעבר למועד זה.

הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך  .20

רשאי לחזור בו מן  ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא

 הצעתו. 

 

  ,בברכה
 
 ראש המועצה  -חאלד גרה   
 מועצה מקומית ג'ת  

 
 
 

mailto:eman@galilamakim.org.il


 

 יועץה הצעת
 
 

 הצהרת משתתף וטופס הצעת המחיר –' אנספח 

ולאחר שהבנו ושקלנו את  קול קוראאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 תנאי ההתקשרות, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 בווהבנו את כל האמור קול קורא  את המסמכים הכלולים במסמכיאנו מצהירים כי קראנו  .1
ובהתאם לכך הגשנו את הצעתנו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

  .הדרישות אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים, כי הצעתנו עונה על כל  .2

את ההתחייבויות ברמה  עאנו מצהירים שיש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצ .3
 הגבוהה ביותר ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוזה.

יום מיום ההודעה על הזכייה נמציא לכם  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .4
יטוחים, הכול כמפורט בחוזה כתב הארכה לערבות הבנקאית וכן אישור על קיום ב

 ההתקשרות. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט  .6
 בהצעתנו.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .7
 מחייב בינינו לבניכם. 

על קול קורא  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאי  .8
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו  כולל מע"מ. )חמשת אלפים( ₪ 0,000 סך

אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם 
  .כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על פי כל דין 

בעת החתימה על חוזה ימציא המציע הזוכה למזמין, ערבות בנקאית, : ערבות ביצוע .9

על סך וצמודה למדד המחירים לצרכן, המועצה בלתי מותנית, ערוכה לטובת  ,אוטונומית
  לשם הבטחת מילוי מלוא התחייבויות המציע הזוכה -(כולל מע"מחמשת אלפים ₪ )  5000

 ערבות הביצוע תישאר בתוקף למשך שנה ותוארך מדי שנה באחריות המציע, לרבות. .10

 .כם זהבמהלך תקופות האחריות הקבועות בהס

 .כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע. .11

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו 
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

 



  מחירה הצעת .12

13.  
 השירות לביצוע הצעתי להלן ,ההצעות לקבלת לפנייה בהתאם

 
 

לשעה  ______סך של  _במלואו אנו מציעים העבודה תמורת ביצוע 

בתוספת  _ ₪ _______בתוספת מע"מ וסכום גלובלי על סך _

  .מע"מ

 
 
 
 
 

 ________________ .פ.ח__________________________________ :המציע שם

 

 ______________________:'מספר פקס ,___________________:טלפון מספר

 

 דואר אלקטרוני: _______________________________

 

 __________משפחה _____________ פרטי שם הספק מטעם החותם פרטי

 

 _______________ תאריך________________ תפקיד ___________

 

 _______________ : חותמת + חתימה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נספח תיאור המציע
 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 
  שם המציע

  תעודת זהות \מלכ"ר \מס' עוסק מורשה

  כתובת מלאה כוללת מיקוד

  ת.ד

  טלפון

  טלפון נייד

  כתובת דואר אלקטרוני

  שם איש הקשר ותפקידו

  הקשרטלפון איש 

 
   _____________________ הצהרת המציע

 

______________________ ______________________ 

                 שם המציע                                                                    תאריך                                 

  

______________________ _____________________ ______________________  

 נציג/ה המציע המוסמך/ת חתימה וחותמת עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

 

 

 

 


