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ייעוץ לשירותי  מחיר לקבל הצעות נת"( מעונייהחברה)להלן: "ראש העין החברה העירונית  .1

המתמחים  ליחידים או תאגידיםקול קורא זה מופנה "( המציעים)להלן "וליווי במבנה ארגוני 

  .בתחום

 יכולים להציע הצעות יחידים או תאגידים המאוגדים כדין במדינת ישראל.  .2

זה לפי  ןיובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את החברה בקבלת הצעות והחברה תפעל בעניי .3

 שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות קול קורא זה, והוראות כל דין.

 במתןליווי החברה ל שעתית עלותלהמחיר  ם בדרך של נקיבתהצעתעל המציעים להגיש  .4

 שירות.ה

מובהר, כי בהצעתם על המציעים לקחת בחשבון את כל עלויות השירותים אשר יינתנו על ידם  .5

 ו/או מטעמם.

ליווי החברה בתהליך יישום מבנה ארגוני חדש כולל  :יידרש לספק המציעש השירותים .6

 הגדרות תפקיד ונהלי עבודה.

  :המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםעל  .7

קורות חיים  הכולל בין היתר:וניסיונו  עיצהמבדבר זהות מסמך פירוט מלא  .א

בשווקים , דוגמאות לתהליכים זהים או דומים של המשתתף /פרופילמפורטים

 מוצעת., תכנית עבודה םרלוונטיי

ואישור על  1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור רשויות המס לפי  .ב

 .ניכוי מס במקור

במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זכויות  .ג

 החתימה בשם התאגיד.

תבחן שיוגשו הצעות היובהר כי אין מדובר בהצעה אלא בהזמנה להציע הצעה, ועל בסיס  .8

 ההתקשרות.החברה את עצם ההתכנות לעריכת 

המציע הזוכה לא יהיה בעל סמכות לקביעת מדיניות או קבלת החלטות, ומעמדו בבחינת יועץ  .9

 בלבד.

 ין החברה יחסי עובד מעביד.המציע הזוכה יהיה בבחינת נותן שירותים ולא יתקיימו בינו וב .11

המציע הזוכה לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו לאחר, ללא אישור מראש ובכתב  .11

 של החברה.

, כן תהא לה הזכות להזמין את מי המציעיםלחברה תהא הזכות לבקש הבהרות מאת  .12

 לראיון ולקבלת פרטים והסברים נוספים. מהמציעים

החברה תהא רשאית לבחור את ההצעה הזוכה בהתאם להתרשמותה מן המציעים והתאמתם  .13

 לצרכיה, והיא אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי. 

במסירה  11לב העיר מרבד הקסמים  – לחברה העירונית 19.15.2121עד ליום ההצעות יוגשו  .14
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