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 בדבר כוונה לערוך מאגר מציעיםפומבית הודעה 

לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון , מציעיםעיריית רחובות מעוניינת להקים מאגר 
 .תחומים אשר יפורטו להלןבמיוחדים בפטור ממכרז, 
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במאגר ככל כל מציע רשאי להגיש בקשה להיכלל 
אשר יפורסמו באתר העירייה בכתובת  הכלליים והספציפייםתנאי הסף שהוא עומד ב

http://www.rehovot.muni.il/.  באתר העירייה אף הוא אשר יופיע בקשה הבקשה תוגש על גבי טופס
 ובצרוף כל האישורים הנדרשים.
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 המאגר והזמנת שירות מתוכוניהול 

במאגר ייכללו רק מציעים שהגישו ניהול המאגר והזמנת שירות מתוכו ייעשו בהתאם לנוהל העירייה. 
 מועמדותם ונמצאו עומדים בתנאי הסף, ואשר העירייה החליטה לצרפם למאגר לאחר בדיקת הצעתם. 

יובהר כי העירייה רשאית להזמין מעמדים לראיון אישי לצורך התרשמות וכן לדרוש מהם פרטי אנשי קשר 
אצל גופים בהם סיפקו שירות. העירייה תוכל להחליט שלא לצרף למאגר מציע על סמך ראיון שיערך לו או 

 ודם שלה עמו.תקבלו לגביו מגורמים חיצוניים לעירייה או על סמך ניסיון קשיעל סמך חוות דעת 

 בכתב. ירוף מועמד למאגר תימסר למציעהחלטה על צירוף או אי צ

ולאחר מכן, בהתאם לפרסומי העירייה,  2017.0525.עד לתאריך המאגר יהיה פתוח להצטרפות ראשונית 
 מעת לעת. 

 בכוונת העירייה לערוך מפעם לפעם בדיקה בדבר עמידתם של המציעים הכלולים בו בתנאי הסף. יחד עם
עמידה בתנאי -באחריות המציעים לעדכן את העירייה בדבר כל שינוי אשר עלול להוביל לאיזאת מובהר כי 

 הכלליים או הספציפיים.הסף 

או  הפרת חוזהעמו, אי עמידה בתנאי הסף,  העירייה תהא רשאית להסיר מציע מהמאגר עקב ניסיון שלילי
 . חוות דעת שליליות חיצוניות שיתקבלו לגביו

פנייה תחרותית בדרך של  במאגרייה תפנה באופן מחזורי ושוויוני ככל הניתן למציעים המופיעים העיר
אמות התחרותית ככלל, תכלול הפנייה  .בתחומים הכלולים במאגר לקבלת הצעות לביצוע עבודות רלוונטיות

 ., מה המשקל שיינתן לכל אמת מידה וסדרי הדיון בהצעותמידה לבחירת ההצעה הזוכה

ולהציע הצעה כספית ולענות על כל המידע שיידרש בגדרי הפנייה. התחרותית על המציעים יהא להשיב לפנייה 
את ההצעות שיתקבלו ותתקשר עם העירייה תבחן המועד שהוקצב לעניין בהגיע לאחר קבלת כל ההצעות או 

במידת  לצרכי העירייה.ו התחרותיתהמציע המתאים ביותר, לפי שיקול דעת מקצועי ובהתאם לתנאי הפנייה 
 .   בעניין התקשרות מסוימת ראיון בעל פה למציעים לצורך קבלת החלטתההצורך תערוך העירייה 

אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי ובשיקול דעתה הבלעדי לבכר העירייה 
 צ"ב. שיקולים נוספים כגון: ניסיון קודם, ידע מקצועי רלוונטי, מומחיות וכיו

 . התחרותיתתהא רשאית לחלק ביצוע של שירות מסוים בין מספר מציעים, הכל כפי שיפורט בפנייה העירייה 

העירייה שומרת על זכותה להתקשר לצורך מתן שירותים מסוימים גם עם אנשי מקצוע אשר אינם כלולים 
 במאגר, בכפוף לנוהל ובהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות של העירייה.

 

, רשאי לפנות בכתב העירייה נוהלו/או תנאיה ו/או להודעה זו בנוגע לפנות בבקשת הבהרה מעוניין המציע 

 .vada_metachnen@rehovot.muni.ilדוא"ל בלבד באמצעות 

מול , חתימה על חוזה צירוף למאגרמכח פנייה זו, אלא לאחר קבלת הודעה על אין לבצע כל עבודה/שירות 
 . על ידי גזברות העירייהוקבלת צו התחלת עבודה בליווי הזמנה תקציבית מאושרת העירייה 

עד  vada_metachnen@rehovot.muni.il לדוא"לאת ההצעות יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים 
  .25.05.2017לתאריך 

 


