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 תכנון מדיניות  אגףמנהל  -מתן שירותיםלקבלת הצעת מחיר עבור  פניה

 
תכנון  ישירותהצעות לקבלת ב( מעוניינת "המועצה" -המועצה האזורית דרום השרון )להלן

 .("תיםהשירו"להלן: )  המועצה מדיניות של

 שירותיםה עבור מתןהצעת מחיר על מנת לקבל  ,לציבורת ולפנהמועצה מתכבדת  לכך, בהתאם
  . להלןכמפורט 

 

 :יכללומדיניות תכנון אגף שירותי מנהל  .א

 : ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח .1

 ם יהרלוונטי גורמיםמה מועצהפיות של הם ותחזיות דמוגרסוף נתוניאיתור ואי •

    שאים קת מסקנות ולקבלת החלטות בנויס להססעיבודה של הנתונים כב וביצוע                    

 שונים.מקצועיים                     

 התושבים ובעלי עניין הכולל הצגת נתונים ביצוע מחקרי הערכה וסקרים בקרב  •

 ת.מכי עמדה" וחוות דע וניתוחם, כתיבת "מס                     

 

 ועדות גאוגרפיות: .2

שינוי ייעוד מקרקעין  כנגד המועצה ילמאבק הנוגע בכל טגיטראס תכנון  •

 וי גבולות בינה לבין רשויות סמוכות ו/או נחום שיפוטה ו/או כנגד שישבת

ו/או ועדות גיאוגרפיות ות"לים,  לים,מ"ות במסגרת ביישוביה פגיעה וכנגד

 . בוועדת השרים לענייני תכנון, בניה מקרקעין ודיור

 יישוביםב ועדים המקומייםוה לבין המועצה  בין ם יכיההל של וליווי יעוץ  •

 כמפורט לעיל.  תכניותה ידי לע המאוימים היישובים של ההפעול  ומטות

 מתן מענה לפניות משרדי ממשלה בנושא ועדות גאוגרפיות. •

 קות ועדות גאוגרפיות.כנות בנושא מחלוניהול מו"מ מול רשויות ש •

 ם. ימתוך הדיונ נים העוליםבנושאים שועדכון שוטף של הנהלת המועצה  •

 ול מאגר המידע של הועדות הגאוגרפיות.ניה •

 יועצים, אנשי מקצוע וכד'.יעודי בנושא הכולל יניהול התקציב ה •

 לקבלת החלטות והנעת פעולה, מתוך לות המובי ובנותיכולת לזהות, לנתח, לגבש ת -מידע .3

 . ים ומגווניםמאגרי נתונים רחב              



 . עפ"י קריטריוניםלהן תח את המשמעויות ש הציגן ולנל יכולת לבנות חלופות,  -בניית חלופות .4

 ע ולה עם גורמים מקבילים וזוטרים. יכולת להניפעי יתופיכולת לבנות ש -שיתופי פעולה  .5

 .WIN WINרים מתוך גישת אציות ותוצפעולה ויצירת סיטובשיתוף  פרויקטים              

 הרנטיים. וקדים וקיכולת ניסוח וגיבוש מסמכים ומצגות ממו -כתיבה .6

 ים וגורמי חוץ. בפני ממונ יכולת להציג נושאים וטיעונים -ייצוגיות .7

 
 :סף דרישות .ב

תחומים הבאים: ן לתארים ב. יתרון ינתלהשכלה גבוההשנרכש במוסד מוכר  ראשוןאר ל תובע .1

, כלכלה, תכנון ערים, מדעי המדינה, מדעי הסביבה, מינהל ציבורי או מדיניות ציבורית

 .וגרפיהאאו ג סוציולוגיה

 שרדי ממשלה בנושא ניסיון מול משנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים:  3של ניסיון  .2

 ים אסטרטגיים.תכנון ובניה וניסיון בניהול מו"מ בנושא            

 

 ים:מתן השירותואופן תקופת  .ג

 למועצה  .מועד חתימת הצדדים על הסכם התקשרותמ חודשים 5-תקופת השירותים תהא ל .1

 ימים.  45של כתב ובה מראש האפשרות לסיים את ההתקשרות במתן הודע            

   שעות 145.5) 80%של  הבהיקף משר במשרדי המועצהעבוד ידרש למדיניות תכנון  אגףמנהל  .2
   ימים בשבוע(. 5בחודש, 

ס  ביח  שוטפים וידרש למסור לו דיווחים יהא כפוף למנכ"ל המועצהמדיניות תכנון  אגף מנהל .3
 . רותיםן השיתלמ

 

 :הצעת מחיר .ד

שי  תשלום חודעבור  הא. ההצעה תכנספח א' יר המצ"בוגש על גבי טופס הצעת מחההצעה ת .1

חים תכלול את כל ההוצאות, הרווו םלל השירותיין ביצוע כרה מלאה וסופית בגתמו הווהות

 צוע השירותים.  והתשלומים הכרוכים בבי

, אחרת תיפסל על "מכולל מע ₪ 24,466סך  ללא תעלה עשתוגש על ידי המציע עת המחיר הצ .2

 . הסף

לכתובת מייל  12:00בשעה  05.11.2020צעות ניתן להגיש עד ליום חמישי ה .3

 hagit@dsharon.org.il . 

mailto:hagit@dsharon.org.il


 

 :יך הבחירהאופן הל .ה

 :הפרמטרים הבאיםשל הועדה המקצועית, יבחנו  ההחלטהבמסגרת גיבוש  .1

  ;י סףבתנא עמידה •

בהתאם לדרישות הרשות , דיםאר המועמאל מול שמד מועההיקף וטיב ניסיונו של  •

 ;המקומית וצרכיה

 ;גובה שכר הטרחה המוצע על ידו •

 בדיקת העמידה בתנאים המוקדמים:תיערך  -אשוןשלב רב .2

  זה עמידתן  לל בשלב זה תיבדקנה ההצעות לקביעת התאמתן לדרישות הפורמאליות, ובכ

 בפניה. , כמפורט והמקצועיים  המנהליים הסףאי נבת

 :נקודות 80ווה אשר תה  ניקוד איכות ההצעהייערך   –בשלב השני  .4

 קוד לכל אחד מהמציעים בהתאםתן נישלב זה נועד לבחינת ההצעות של המציעים ומ

 : לאמות המידה ולמשקולות המפורטות להלן

 מס'

 סידורי

 ניקוד קריטריון

אסטרטגי עבור  תכנון רותישי ןבמתי עקצוון מניסי .1

ותאגידים  מיותקות מרשויוגופים ציבוריים כגון 

 . ציבוריים

 נקודות 04

נקודות לכל   8

גוף ציבורי ולא 

 .5-יותר מ

המועצה. מנכ"ל המועצה   ל"מנכשייערך ע"י  ריאיון .2

 . רשותהעובדים בראיון גורמים נוספים רשאי לצרף ל 

 ודותנק 04

 08 סה"כ

 

 רך שקלול.  שי ייעי בשלב השל   .5

נקודות  20-נקודות למרכיב האיכות ו 80ל יחס שלכל הצעה יחושב ציון משוקלל לפי  

ההצעה שתקבל את ". לל הכללי ההצעות ידורגו בהתאם ל"ציון המשוק; למרכיב העלות

 . הציון המשוקלל הכללי" הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון"

 השקלול יבוצע כדלקמן: 

על   המרבייקבל את הניקוד  ,ביותר כהנמונה התו הכספית הע ע שהציהמצ , לק הכספיחב

 נקודות( ויתר המציעים לפי חישוב יחסי לפי הניקוד הנמוך כבסיס. 20כספי )החלק ה



המציע שיקבל את מירב הנקודות יקבל את הניקוד המירבי על החלק כותי, האי בחלק

 .כבסיסגבוה וד הי הניקפחישוב יחסי ל י  לפנקודות( ויתר המציעים  80האיכותי )

 כללי: .ו

שתתקבל  בחר בזוכה בהתאם להצעת המחירת דת התקשרויותעו רז.ליך זה אינו מהווה מכה .1

 .יוצ"בהמלצות וכניסיון, הקת ילרבות בד ,הועדה ובהתאם לשיקול דעת

  הם מעביד כלש –אינו משתלב במסגרת של יחסי עובד ו צמאיהוא בגדר קבלן עשיבחר המציע  .2

המועצה בין  מעביד –משום כינון יחסי עובד  שיחתם בין הצדדיםכם ן בהסיא .עם המועצה

 שיבחר. מדיניות תכנון  אגףמנהל  לבין

מובהר, כי למציע  .בחירת עובד לאיוש המשרה לפרסם מכרז כח אדם לצורךאית המועצה רש .3

  וקנה עדיפות כלשהי באיוש המשרה, ככל ויגיש מועמדות. לא ת שיבחר

  המועצהם. האמורי  רותיםיבביצוע הש בלעדיות  לוכדי להעניק  ,צה במציעעין בבחירת המוא .4

  .  להרותים אירשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להתקשר עם מי שתחפוץ לשם קבלת ש

 . ('גנספח ) נייניםניגוד ע ח ב'( ועל טופססודיות )נספד לחתום על טופס הצהרת מועמעל ה .5

                                                                                                                                                                                  
                                                                          

 ____________________                                                                                               
                                                                         

 רכש מחלקת  שרית סלמן, מנהלת
 

 

 



 

 הצעת מחירס פ טו -נספח א'

 לכבוד
 מועצה אזורית דרום השרון

 

 נכבדי,

 מדיניות תכנון  אגףמנהל  -מתן שירותיםון: הנד

גיש הצעת מתכבד בזאת לה________ ח.פ._______מ./ע.________  ת.ז./אני הח"מ _____
 שבנדון כדלקמן: להזמנה מחיר 

(  : _____________________ ________ )ובמילים___ וקשת על ידי הנהיר המבהצעת המח
  לכל חודש.  מע"מכולל  ₪
 

היא  וכי , אחרת תיפסל על הסף,כולל מע"מ ₪ 24,466תעלה על סך צעת המחיר לא מובהר, כי ה
תכלול את כל ההוצאות, הרווחים ו תמורה מלאה וסופית בגין ביצוע כלל השירותיםתהווה 

 הכרוכים בביצוע השירותים.לומים והתש

ית של כלל ויסוד בדיקה זהירה תירכשלעיל מוגשת לאחר שע יבזאת כי הצעת מצהירו שרמאהנני 
את תנאי  תיובדק תיולאחר שעייני, ההיבטים המקצועיים והכלכליים הכרוכים בהגשת הצעת

ם בהתא ישולם לם ישלוכי הת יידוע ומוסכם עלי. בלתי חוזרתה הסכמ ןנות ניומועדי התשלום, וא
היה א, יהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים, ולא שיחתם סכםבהשיפורטו  להוראות

 . לכל תוספת תשלום איזכ

 

 כי: ומתחייב מצהיר נניכן, ה כמו

י הורה,  בין חברי מליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג, הורה, הור )א(
וגם ואף לא סוכן ני זגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובזו-בניזוג ו-א, צאצאי בן"צאצ

 "קרוב"(.  –או שותף )"להלן 

 את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.  יש/אין לי )מחק  )ב(

לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש
 א נכונה. אם מסרתי הצהרה ל

 תי על החתום:איה באולר

 

 ________________ :המציע חתימת__              ____תאריך: __________ 

 ______ __טלפון:_________________ ____________ כתובת: _________
 :דוא"ל

_________________________________________ _______________________ 

 ופירוט ניסיון קודם. יי מצ"ב מידע על

 

 



 

 הצהרת סודיות -ב'  נספח

 

 ס' ___________מצהיר ומאשר בזאת כי אשמור על סודיות____ת.ז. מ___ אני הח"מ ____

 אשר (להלן: "החומר")ם או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטיוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/מ

מועצה  על ידי הף בין יבאופן עק יר וביןין באופן ישרכיו בלבד בהגיעו אליי במסגרת הסכם זה ולצ

 בדרך אחרת.ובין )להלן: "המועצה" מי מטעמה ו רון ו/אהשום "ב דרהועדה לתוו/או 

 הלום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או ציכמו כן, ל

ות בהתחיי אחרת למעט לצורכי הסכם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות

 ו.ז

 או הגיע לידי/מר שנמסר ום לשם שמירה על החוהירות הנדרשיז תחייב לנקוט בכל אמצעי הי מהננ

 ו העברה לידי צד ג'.הסכם זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/א במסגרת

 עשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר הסכם זה לא אלמעט לצורכי 

 לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.' מידע לצד ג ור כלו/או אמס

 וכן ות זו לכל עובד מטעמיתוכנו של כתב התחייב תחייבות זו הנני מתחייב להביאבחתימתי על ה

מועצה  לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי הופס התחייבות כאמור. על אף האמור לדאוג להחתימו על ט

 מר שהועברסודיות החו לשמירה על יעובד הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של

 זה. ת הסכםבמסגר םלידיה

 יידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמ ו למסירת החומר לידי ו/אהנני מצהיר כי אין בעצם 

 רט בהסכם זה.זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפו

 , רטיותפגנת הלרבות האמור בחוק ה מועצההח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על ה

 ו חלקו ומקבל ע"י העברת החומר כולו א מועצהלול להיגרם לעוכן מודע לנזק ש ,1981 -מ"אהתש

  ל על כל נזק שעלומועצה או לפצות את ה/יות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ועלי אחר

 . מועצהלהיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של ה

סכם הכל חומר שהגיע אליי במסגרת ה מועצההשיב לידי היב למתחי הנני תן השירותיםמסיום עם 

 עקיף.  ופן ישיר ובין באופןבא בין שיחתם בין הצדדים

שכן במסגרת  דיםבין הצד התקשרותמוד בעינה גם לאחר סיום הותעיך י זו תמשהתחייבות

 . עצהמוות האחשף לחומרים חשובים וחסויים אודעל ידי השירות שינתן 

 
 : ____________, היום _החתוםבאתי על ולראייה 

 

           _____________________  _____________________ 



  מה + חותמתחתי              נותן השירות שם           

          

 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים -'גנספח 

כם , ככל שיחתם ביננו הס)להלן "המועצה"( השרון המועצה האזורית דרוםאני הח"מ מתחייב כלפי 

 כי:מדיניות תכנון  אגףים כמנהל התקשרות למתן שירות

עם   מצב של ניגוד ענייניםעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות בלא א  1

 השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין. מתן 

 יפולי במסגרת ההסכם. שהועברו לט  בענייניםהמועצה א נגד שהוסוג כל מ אתן שירותיםלא   2

שלא הועברו לטיפולי במסגרת  יינים, אף בענהמועצהמכל סוג שהוא נגד תן שירותים לא א  3

מתן של חצי שנה לאחר סיום  ד ההסכם בתוקפו, ולמשך פרק זמןוד עומהסכם זה, כל ע

 ה יותר.פה קצרובכתב תקו מראשמנכ"ל המועצה אלא אם אישר השירותים, 

ניגוד  עלול להעמיד אותי במצב שלנושא אשר נמצא בטיפולי ואלתר, על כל , ללמועצהאודיע   4

 . מועצההל ינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה שעני

 ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:  5

שעובדים/  של כל מי אישייםלענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם ה

ם;  מייעצי במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים אופועלים 

מהעובדים/ פועלים   ונה, או למיראשלעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה 

ש , או י אותו או עובד בו חבר בו, מנהל  –במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו 

שליטה בו, כהגדרתו בחוק  ו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעללו חלק בו או בהון מניותי

 . ניירות ערך

 מאלה. א, ובני זוגם של כל אחדצאצבן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, 

 

 : , היום _____________ולראייה באתי על החתום

 

      _____________________       _____________________ 

  חתימה + חותמת              שם נותן השירות           

          

 

 


