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נוהל הגשת מועמדות להכללה בספר היועצים וספקים של המועצה
המקומית כפר ברא
כללי:
 .1המועצה המקומית כפר ברא (להלן" :המועצה") נדרשת להתקשר ,במסגרת פעילותה ,מדי פעם בפעם,
עם ספקי שירותים ,טובין וקבלנים.
 .2לצורך כך ,מעוניינת המועצה להקים מאגר (להלן" :ספר הקבלנים" או "המאגר") ,המיועד לאפשר
לה להתקשר עם ספקים בפטור ממכרז בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  5/17ו8/16-
לעניין "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממכרז" ,או באמצעות מכרז זוטא ,בהתאם לצו המועצות המקומיות ,תשי"ח1958-
או באמצעות נוהל הצעות מחיר בהתקשרויות הפטורות ממכרז בשל סכום ההתקשרות.
 .3קבלנים וספקים הרואים עצמם עונים על התנאים המפורטים בהזמנה זו ,לאחר שלמדו היטב ,את כל
הדרישות והתנאים לתחום העיסוק המבוקש ,מוזמנים לפנות בבקשה להיכלל במאגר בדרך המפורטת
להלן ,תוך ציון תחומי העיסוק המבוקשים ,ובצירוף כל מסמכי החובה שנדרש לצרף בכל תחום.
 .4במקרה בו ספק מבקש להיכלל ביותר מתחום עיסוק אחד ,יש לצרף לבקשה את המסמכים
הרלוונטיים לגבי כל אחד ואחד מתחומי העיסוק לגביהם הוא מבקש להירשם.
 .5נוהל זה יחול על המועצה ועל התאגידים שלה ,ככל שקיימים כיום ושיהיו בעתיד.
 .6בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון נקבה ,המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
בדיקת ההצעות:
 .7לאחר המועד האחרון שצויין בפניה להיכלל במאגר ,תבחן הוועדה המקצועית במועצה ,במועד
שתקבע ,את עמידת הספקים בתנאי הסף ותקינות המסמכים שנשלחו .מובהר כי הוועדה המקצועית
לא תתייחס לבקשה ,אשר לא צורפו לה אסמכתאות המוכיחות ,לשביעות רצונה ,כי הספק עוסק בהם
ו/או עומד בתנאי הסף לרישום בהם.
 .8הוועדה המקצועית תהא רשאית להוסיף לספר הספקים ,מיוזמתה ובהתאם לשיקול דעתה המלא
והבלעדי ,ספקים שהעניקו או שמעניקים שירות למועצה ,לשביעות רצונה של המועצה.
 .9לוועדה המקצועית ,ולכל מי מטעמה שימונה לכך ,שמורה הזכות המלאה לפנות אל הספקים ,לקבל
הבהרות ,לדרוש המצאת מסמכים נוספים ,לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות הספקים,
כולם או מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם ,יכולתם וניסיונם ,והספק מתחייב לשתף פעולה עם הוועדה
המקצועית .לא הומצאו פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ו/או נמצא שהספק מסר מידע שאינו מדויק
ו/או בחריגה מהמועדים שהקציבה הוועדה המקצועית ,ייחשב הדבר כסירוב ,והוועדה תהא רשאית
לפסול את הספק.
 .10ספק שלא ישתף פעולה רשאית המועצה לדחות את בקשתו להיכלל במאגר ו/או להוציאו מהמאגר,
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לפי העניין.
 .11הוועדה המקצועית תמליץ בפני המועצה באשר להיכללות ספקים במאגר.
 .12המועצה ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,תאשר את הספקים שייכללו במאגר ,לתחום/תחומי
העיסוק המתאימים ,בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי כל ספק .למועצה שמורה
הזכות שלא לאשר רישום ספק למאגר ,גם אם עמד כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו ,ואף
אם המליצה הוועדה המקצועית ,וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לכל דין.
 .13ספקים של א עמדו בתנאי הסף ו/או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו ו/או שלא אושרו על ידי
המועצה ,יקבלו הודעה על אי-צירופם לרשימה.
 .14יודגש ,כי אין בפרסום הזמנה זו ,בכדי לחייב התקשרות עם מי מהספקים למתן שירות מסוים ,או
להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של המועצה בנושא .התקשרות עם ספק הרשום במאגר ,תיערך
בכפוף לקיום הליך של מכרז זוטא או פנייה תחרותית לקבלת הצעות או של בדיקת מספר הצעות
הבאות בחשבון ,הכל בהתאם להוראות נוהל זה ובכפוף לכל דין.
 .15המועצה תהא רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה ,ובהתאם לכל דין ,להוסיף תחומים נוספים ,לרענן
את המאגר ,למחוק או לגרוע ספקים מהמאגר ,להתקשר עם ספק כלשהו מתוך המאגר ,בכל שלב
שהוא ,ו/או להחליט על הפסקת ההתקשרות עם מי מן הספקים בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה
לצאת למכרז לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות וכיו"ב.
 .16המועצה רשאית לקבוע ,על פי צרכיה ,את סוגי השירותים הנדרשים לה בכל תחום וכן לצמצם או
להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להתנות את ההתקשרות
בתנאי סף נוספים ו/או אחרים ,הכל בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות ,ובכפוף לכל דין.
 .17מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לגרוע ספק מהמאגר ,בקרות אחד מהמקרים
הבאים:
 .17.1הודעת הספק בכתב כי הוא מבקש להימחק מן המאגר;
 .17.2התלייה ,השעיה או שלילת רישיון מקצוע י לעיסוק בתחום המקצוע נשוא המאגר ו/או אי
חידושו;
 .17.3הליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים ו/או מקרה בו
מונה לספק על ידי בית משפט מנהל או נאמן או כונס נכסים או מפרק;
 .17.4במקרה בו הפר הספק את חובת הנאמנות שלו כלפי המועצה;
 .17.5ניסיון רע של המועצה עם הספק ,ובלבד שהמועצה זימנה את הספק לשימוע ,וקיבלה החלטה
מנומקת בכתב.
 .17.6נפתחה כנגד הספק (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ו/או הוגש נגדו
כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ו/או המבקש הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון
הנוגעת לתחום עיסוקו אחרי כניסתו למאגר.
 .17.7סירוב ו/או אי השתתפות הספק בשלושה הליכים של המועצה לקבלת הצעת מחיר.
 .17.8הוכח למועצה ,להנחת דעתה ,כי כישורי הספק אינם עומדים בדרישות המאפשרות לו להיכלל
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במאגר.
 .18החליטה המועצה למחוק ספק מהרשימה ,יקבל הספק הודעה מנומקת על כוונת המועצה .הספק יהיה
רשאי להעלות השגותיו על הנימוקים בכתב .המועצה תדון בהשגה ,ותמסור את החלטתה המנומקת
והסופית לספק.
 .19הספק הזוכה יידרש לחתום על חוזה התקשרות בדבר ביצוע השירותים בכפוף לתנאים אשר יידרשו
על ידי המועצה ,ככל שיידרשו ,הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית.
עדכון המאגר ופרסומו:
 .20ניתן להגיש בקשה לרישום בספר הספקים עד להודעה חדשה.
 .21עדכון המאגר ,כולו או חלקו ,ייעשה לפי שיקול דעתה של המועצה ,מעת לעת ,בכל דרך ואופן שתמצא
המועצה לנכון.
 .22המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח את המאגר ,כולו או חלקו ,לתקופות רישום נוספות,
במועדים שתחליט ,וכן לעדכן את מועדי סיום ההרשמה לתחומים השונים בו.
 .23רשימת הספקים הכלולים במאגר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה; באחריות המציעים לעקוב
אחר החלטות המועצה באתר האינטרנט של המועצה.
 .24ספק אשר מגיש את מועמדותו להיכלל במאגר ,נותן את הסכמתו המפורשת והבלתי חוזרת לכך
ששמו ,תחומי עיסוקו ,מסמכי הפניה ,הצהרותיו ,תצהיריו ,וכן מהות והיקף ההתקשרות עמו ככל
שהמועצה תחליט להכליל אותו במאגר וככל שהמועצה תבחר להתקשר עמו ,לפי העניין ,יפורסמו
באתר האינטרנט של המועצה ו/או בכל מאגר מידע של המועצה ,ללא זכות התנגדות של הספק.
תנאי הסף הנדרשים להתקיים בספק ,על מנת להיכלל במאגר:
 .25ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד (יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה על פי חוק
או עמותה רשומה או תאגיד רשום על פי חוק).
 .26הספק הינו בעל השכלה אקדמאית שנרכשה במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,ו/או בעל ניסיון מוכח ,רלוונטיים
לתחום או לתחומי ההתקשרות הנדרש/ים.
 .27הספק בעל רישום בתוקף בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובעל
הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים על פי דין.
 .28הספק מחזיק באישור פקיד מורשה ,רו"ח או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג
לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.
 .29לא נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ,והוא 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 הנוגעות לתחום עיסוקו
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לפני כניסתו למאגר ,או שאם הורשע ,חלפו לפחות  10שנים מיום מתן גזר דין .במקרה של תאגיד יחול
האמור במורשי החתימה של הספק ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה.
 .30הספק צרף תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,כשהוא חתום ומאומת כנדרש במסמכי המכרז.
 .31ספק שיכלל במאגר הספקים ,מחויב למסור למועצה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי
הסף שפורטו לעיל ,כולל ביטול ו/או התליית ו/או חידוש של רישיון ו/או היתר ו/או רישום ,לא יאוחר
מתוך  7ימים מהמועד בו נודע לספק לראשונה על השינוי.
מסירת עבודה לספקים:
 .32המועצה תפנה לספקים שנכללו במאגר ,כולם או חלקם ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי
ובהתאם לצרכיה ,לצורך קבלת הצעות ,בתחומים הנדרשים לה.
 .33ביחס לכל שירות או עבודה נדרשים ,תפנה המועצה למספר ספקים (בהתאם להוראות המועצה
והוראות הדין) ,מכלל הספקים שנכללו במאגר באותו התחום ,לקבלת הצעה לתמורה /שכר טרחה,
בגין השירות המבוקש.
 .34המועצה תנהל את הליך הבחירה בספק הזוכה ,בהתאם למסמכי הפניה והוראות הדין.
 .35אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של המועצה לאתר ספקים חדשים ,לפנות לספקים חדשים,
להתקשר ו/או למסור עבודות לספק שאינו נכלל במאגר ו/או בתחום הספציפי ,בהתאם להוראות
הדין.
היקף ההתקשרות עם הספקים:
 .36המועצה אינה מחויבת לפנות ו/או להתקשר עם ספק כלשהו שענה לפניה או הרשום במאגר ,בהיקף
כלשהו ,ואין בנוהל זה או בהיכללות בספר הספקים ,כדי לחייב את המועצה להתקשר עם הספקים.
רק הזמנת עבודה כתובה או צו התחלת עבודה ,החתומים על ידי כל מורשי החתימה מטעם המועצה,
תחייב את המועצה.
 .37כל ספק עימו תבחר המועצה להתקשר ,יספק למועצה היקף שירותים בהתאם לצרכי הפרויקט ולפי
שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .38התשלום בגין שירותים/טובין של הספקים בתחומים השונים (להלן" :התמורה") ,ואופן תשלום
התמורה ,ייקבעו במסמכי הפניה ובהסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם הספק.
 .39המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת ,מסיבות של תפקוד לא מתאים או
מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,בהתאם להסכם
ההתקשרות ובכפוף לכל דין.
איסור ניגוד עניינים
 .40מובהר בזאת ,כי הספק שייבחר לביצוע ההתקשרות ,עובדיו או כל הפועלים מטעמו ,ידרשו להתחייב
כתנאי סף לאספקת השירותים ,שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין היוצר או
העלול ליצור ניגוד עניינים עם ההתקשרות שלביצועה ייבחרו.
בברכה,
המועצה המקומית כפר ברא
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