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 מוצע  לוועדים המקומיים התקשרויותו רכשוהל נ
 כללי .1

 לצורך קבלת יועצים / נותני שירות, ספקים/ עם  הוועד המקומי מתקשר מעת לעת

 שירותים ומוצרים שונים.  

  ,ראוי להזכיר, כי גם בהליך התקשרות הפטור ממכרז יש להבטיח הליך בחינה ראוי

 ושמירה על טוהר המידות.הזדמנות שווה   

  התקשרות עם נותן שירות מחויבת בהסכם ובהזמנת עבודה ללא קשר לסכום כל

 ההתקשרות ותקופת ההתקשרות.

  המנהלייםראוי כי ההתקשרות תיערך באופן תחרותי ויעיל, בהתאם לעקרונות 

 המבטיחים שמירה על שקיפות ושוויון. 

 
 מטרות .2

יים עם ספקים, יועצים הינו נוהל מומלץ בכל הנוגע להתקשרויות של ועדים מקומ נוהל זה
 ונותני שירותים.

   
 ועדת ההתקשרויות .3

-מומלץ כי בכל ועד מקומי תמונה ועדת התקשרויות, בין ועדה קבועה ובין ועדה אד 1.3

 תפקידה של הועדה לתת שוויון הזדמנויות ולשמור על הליך תקין והגון.הוק. 

 הרכב מומלץ של הועדה: 1.3

  .יו"ר הועד המקומי או מי מטעמו 

 ישוב. מנהל ה 

 .נציג תושבים בעל ידע רלוונטי לתחום הרכש/התקשרות 

  ,)10,000-בהתקשרות מעל סכום של כמומלץ יועץ משפטי )במידה וקיים  .₪ 

החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות חברי הועדה והן תהיינה מנומקות ותרשמנה  1.1

 בפרוטוקול שייחתם בידי יו"ר הועדה.

שתתפותו עלולה להביאו למצב של ניגוד עניינים לא ישתתף אדם בדיוני הועדה, אם ה 1.3

 )כגון קשר משפחתי או חברי עם אחד המציעים וכו'(.

 במקרה כזה ישתתף בדיוני הועדה ממלא מקום.

 
 אופן הפניה לקבלת הצעות מחיר והגשתם לוועדת ההתקשרויות .4

 מנהל הישוב יהיה אחראי לביצוע כלל ההליכים המקדימים, לרבות קבלת הצעות מחיר 3.3

 לביצוע ההתקשרויות.

לבחון האם קיים מכרז מסגרת של המועצה בתחום  כדאיבטרם ביצוע ההתקשרות  3.3

 ההתקשרות אשר ניתן לעשות בו שימוש. 

טרם ביצוע הפנייה לקבלת הצעות מחיר ובמידת האפשר, והבאת ההתקשרות לבחינת  3.1

 דן(.הוועדה, יערוך מנהל הישוב הערכה כספית של שווי ההתקשרות הצפוי )אומ

 
הליך הפניה ייעשה אך ורק לאחר וידוא כי קיים תקציב / מקור תקציבי להתקשרות 

 הנדרשת.
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במסגרת הליך הפניה לקבלת הצעות המחיר, יפורטו דרישות הישוב להתקשרות, כולל  3.3

מפרט דרישות הולם, הרשום בצורה ברורה )עדיפות לטבלה(, בו יוגדרו סעיפי העבודות 

 "ב./ שירותים, כמויות וכיו

  –, יכלול, בין השאר את הפרטים הבאים )מצורף( טופס פניה לקבלת הצעות מחיר 3.4

 .פירוט של השירותים / ציוד הנדרשים 

 .מפרט טכני / מפרט דרישות 

  .כתב כמויות 

 )מועדי ואופן הגשה )הועדה תחליט על אופן ההגשה: דוא"ל, פקס או מעטפה 

 .איש קשר לשאלות / קבלת פרטים 

 .תוקף הצעה 

 דת הצורך יצורפו גם דרישות ביטוחיות.במי 
בהם יש חשיבות  – (כגון במקרים הנוגעים להתקשרויות עם יועציםבמקרים מתאימים ) 3.4

גם למרכיב האיכותני, ייקבעו משקלות להצעות באופן שישולב משקל מתאים להצעה 
 הכספית על משקל מתאים לניסיון ויכולת אשר רלוונטיים להתקשרות.

 
שירותי יועץ בהיקפים כספיים משמעותיים, תיבחן ע"י ועדת במקרים של מתן  3.4

 ההתקשרויות נקיטת הליך מכרזי מתאים.

ראוי שלא לחתום על כל הסכם, להתחייב על סכום ההתקשרות או להחתים יועצים/ 
נותני שירותים / ספקים על הסכם התקשרות בטרם קבלת אישור בכתב אודות 

 התקשרות וסכום ההתקשרות מוועדת ההתקשרויות.
 

 בחינת הוועדה: .5
 

 הועדה תבחן את מלוא המסמכים אשר הוצגו בפניה. 4.3

 לבחירת היועץ/ הנותן שירות, יילקחו בחשבון, בין השאר: במסגרת שיקולי הועדה 4.3

 .הצורך בהתקשרות וכן שוויה הכספי של ההתקשרות 

 .ניסיונו של נותן השירות בתחום 

 .ניסיון העבר של הישוב, או ישובים אחרים במועצה עם נותן השירות 

 .כל פרט נדרש אחר 

 
 החלטת הועדה: .6

 
דה החלטה על זהות נותן השירות עימו רק לאחר בחינת מלוא המסמכים תקבל הווע 4.3

 תיערך ההתקשרות.
 יש לתת תשובות מתאימות לשאר המציעים שהצעתם לא נבחרה. 4.3

 
 אחריות תוקף וסמכות: .7

 
נוהל זה הינו נוהל מומלץ אשר נועד להשלים את החוקים והתקנות הקבועים בדיני  4.3

 המכרזים ואינו בא במקומם.
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 טופס הכנה לוועדת רכש והתקשרויות
 

 תאריך _______________
 

 ____________________ גורם אחראי

 שם הפרויקט ___________________
 

 תמצית הפרויקט/ השירות המבוקש:__________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 עלות הפרויקט:_________________________________________________________

 
 מועדי הפרויקט:________________________________________________________

 סעיף תקציבי_____________________ אישור תקציבי___________________
 

 (:צרף את הצעות המחיריש ל) טבלה אשר מסכמת את הצעות המחיר אשר נתקבלו
 
 

 שם המציע
 

 עלות ההצעה

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 נותן השירות המומלץ )ניסיון/יכולת( –המלצה לבחירה + פרטים אודות היועץ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

ת נותן שירות אשר הצעתו אינו הזולה ביותר / סיבות לכך סיבות לבחיר משל,הערות מיוחדות )ל
 הצעות מחיר( 4שאין 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 ___________________תנאי תשלום________________________________________
 
 
 

 __________________       מנהל הישובחתימת 
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