עיריית מעלה אדומים (מפעם מעלה אדומים)

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים לפי לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/16ו5/17 -

עיריית מעלה אדומים מזמינה בזה מציעים להגיש בקשות להיכלל ברשימת המציעים שבכוונת
העירייה להקים עבור פעילות המפעם /העירייה  ,בהתאם לנוהל התקשרויות ללא מכרז לביצוע
עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ביעוץ ולווי ברשויות
המקומיות ,שבחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/16ו  5/17 -כפי תוקפם מעת לעת (להלן -הנוהל).
תחומי הייעוץ והתכנון בהם מוזמנות בקשות הם:


יועצים לאסטרטגיה עירונית



יעוץ ארגוני לרשויות מקומיות



לווי ואימון אישי לראשי רשויות ,בכירים ומנהלים ברשויות המקומיות



יועצים כלכליים



מנטורים (בעלי תפקיד בכיר לשעבר)



פיתוח הדרכה בתחום המוניציפלי



פיתוח וכתיבת מודלים לניהול בתחום המוניציפלי -לרשויות בכלל ,לתחומי ההתמחות
של המפעם ( חינוך ,רווחה ,שפ"ע ואשכולות) בפרט.



יועץ מערכות מידע ומיחשוב.

תנאי סף להשתתפות ברשימה הם :


ניסיון קודם של שלוש שנים לפחות בתחום המומחיות וזאת ברצף למועד הגשת
ההצעה;



המלצות של לפחות שלושה ממליצים מעבודות ייעוץ קודמות :יש לפרט ,שם
רשות/הגוף ,שם תהליך ,היקף שעות ,שנת ביצוע ,שם ממליץ ,תפקיד ממליץ ,ומספר
נייד של הממליץ;

הגשת הבקשה:
בקשה להיכלל ברשימה תוגש באמצעות מילוי טופס אינטרנטי שניתן להוריד באתר העיריה
ובאתר מפעם מעלה אדומים וזאת עד לתאריך טו' סיון,

 29/05/2018שעה ( 17:00מועד

מעודכן).

ההצעה תכלול את המסמכים שלהלן:
 טופס הבקשה המובנה המצורף באתר;
 פרטי ספק-ניהול ספרים ,ניכוי מס במקור ופרטי חשבון בנק;
 קורות חיים  /פרופיל מקצועי ופירוט ניסיון קודם;
 תעודות השכלה;
 פרטי ממליצים מעבודות קודמות;
בחינת ההצעות:
וועדת ההתקשרויות הפועלת לפי הנוהל ,תבחן את הבקשות ותודיע למציעים את החלטה
המנומקת בדבר הכללתם ברשימה.
הכללת מציע ברשימה אינה מקנה לו זכות לביצוע עבודה כלשהי עבור העירייה והיא מקנה לו
אך ורק את הזכות להגיש לעירייה הצעה כספית במסגרת פנייה תחרותית ,לכשתתבצע וככל
שתתבצע בעתיד פנייה תחרותית ע"י העירייה ,במסגרת הנוהל.
תשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי במקרים חריגים ,מתיר הנוהל לעירייה לבחור יועצים
שלא מתוך הרשימה ולא תהיה לו כל טענה בשל כך.
היה וייבחר היועץ למתן שירות לעירייה ,ייעשה הדבר בהתאם לנוהל ועל פי חוזה התקשרות
משפטי שינוסח ע"י העירייה.
שמואל חנוך
מנכ"ל עיריית מעלה אדומים

דגנית פוקס
מנהלת מפעם מעלה אדומים

