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גיליון מיוחד

הופץ חוזר מנכ"ל  - 86102/נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  -תחולה מיום 222/21021
ביום  61.77.72הופץ במסגרת חוזר מנכ"ל  866072נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – תקנה  )8(3לתקנות
העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ; 7881-סעיף  )8(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א),
תשי"א  ; 7890 -סעיף  )8(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח-
( 7898להלן" :הנוהל").
תקנה  ,)8(3בה נעשה שימוש ברשויות מקומיות באופן תדיר ,מאפשרת לבחור
(כגון:
מיוחדים
אמון
יחסי
דורשים
אשר
מקצוע
יועצים6מומחים6בעלי
אדריכלים6מפקחים6עו"ד6יועצים שונים למכרזים או התקשרויות וכיו') שלא על דרך של מכרז
אולם עד היום לא הותוותה הדרך המנהלית לבחירה של אלו.
מועד תחולתו של הנוהל ,אשר אוסר על קיום התקשרות מכוח תקנה6סעיף  )8(3שלא בהתאם
לקבוע בו ,נקבע ליום  .7.2.6071אלא ,שהנוהל מצריך מהרשויות להתחיל בהיערכות כבר בימים
אלו ,כאשר הוא קובע הנחיות להליך המנהלי הקודם להתקשרות כאמור ,לרבות הצורך בהקמת
"רשימת מציעים" וניהולה באופן ממוכן  -באתר האינטרנט של הרשות.

ועדת ההתקשרויות
תקבע מראש את תנאי
הסף ,אמות המידה
וסדרי הדיון לגבי כל
התקשרות בחוזה
לביצוע עבודה
מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדים או
יחסי אמון מיוחדים.

ועדת התקשרויות
הנוהל ,הביא לקדמת הבמה את המכרז הפומבי ,והדגיש כי דרך המלך להתקשרות של רשות
מקומית היא בדרך של מכרז פומבי וכי יש ליתן עדיפות ראשונה לדרך זו ,גם מקום בו לרשות
המקומיות קיים פטור ממכרז .ככל שהרשות המקומית מבקשת לעשות שימוש בפטור בהתאם
לתקנה6סעיף  ,)8(3על ועדת ההתקשרויות לנמק את ההחלטה לשימוש בפטור ולפעול על פי כללי
הנוהל.
ההנחיות העיקריות המפורטות בנוהל (להנחיות המלאות יש לקרא את הנוהל במלואו):
א .אופן מינוי ועדת התקשרויות ,הרכבה של הועדה ,מחליפים בוועדה וכיו' (להלן" :הועדה" או "ועדת
ההתקשרויות").
ב .החלטה לביצוע התקשרות לפי תקנה6סעיף  )8(3תהא בסמכות ועדת ההתקשרויות .יש לקבל חוו"ד
יועמ"ש לפני הדיון כי ההתקשרות נכנסת גדר תקנת הפטור .כמו כן ,יש לנמק את הבחירה בפטור
ממכרז על פני מכרז פומבי.
ג .תנאי הסף ,אמות המידה לבחירה וסדרי הדיון (לרבות החלטה על ראיונות) ,יקבעו על ידי ועדת
ההתקשרויות.
ד .יש לנהל רשימות מציעים באופן ממוכן באתר האינטרנט של הרשות .את רשימת המציעים יש להקים
באמצעות פרסום פומבי ,על רשימת המציעים להיות מעודכנת אחת לשנה לפחות.
ה .נקבע סדר העבודה של הועדה.
ו .נקבע כי את החלטות הועדה המנומקות יש לפרסם באתר האינטרנט של הרשות תוך  70ימי עבודה -
חל איסור על ביצוע ההתקשרות מושא ההחלטה טרם הפרסום (נקבעו סייגים מסוימים לפרסום).

תקים (באמצעות פניה
פומבית) ותנהל
רשימות מציעים
באופן ממוכן (באתר
האינטרנט של
הרשות) ,תעדכן את
הרשימה אחת לשנה
ותפרסם את
החלטותיה באתר
האינטרנט של
הרשות.
תחולה מיום ..0..6.1

ז .נקבע כי אחת לשנה יש לפרסם דו"ח המפרט את המציעים שהרשות התקשרה איתם לפי תקנה6סעיף

 )8(3בשנה החולפת.
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
האמור אינו מהווה יעוץ משפטי
המקומון מתפרסם מדי יום ,בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למיילmekomo.yomi@gmail.com :

