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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
עיריית קרית אונו )להלן" :העירייה"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מכלול
תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ )להלן" :החברה"( מס' ח.פ 515449338 .מרחוב העבודה 11
ראש העין כספק יחיד לצורך ביצוע הטמעה וניהול תהליך הסבת מערכת נוכחות של העירייה.
סכום ההתקשרות הינו .₪ 120,000
על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם העירייה – הספק איתו מבוקש לערוך את
ההתקשרות הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא
ההתקשרות וכי אין בישראל ספק אחר המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות הנ"ל.
מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות אל העירייה
וזאת לא יאוחר מיום  01/03/2022בשעה .12:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף משאבי אנוש ,באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה:
.adary@kiryatono.muni.il
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף
אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בברכה,

.

עיריית קרית אונו

לכבוד:
ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות
חוות דעת מקצועית
להתקשרות עם חברת מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ כספק יחיד
מהות ההתקשרות:
שם הספק אתו מבוקש לערוך התקשרות :מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ
הנני שרון רוזנטל משמש כיועץ/מומחה בעיריית קרית אונו בתפקיד מנהלת אגף משאבי אנוש בנושא
מערכת הנוכחות.
להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי הספק/המומחה:
הסבת מערכת נוכחות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מיון קבוצות עובדים לסוגי העסקה עפ"י הנחיות משרד הפנים והאוצר
בקרת סוגי חוזי העסקה עפ"י סוגי אוכלוסיות לקבוצות עובדים שמוינו ,קביעת מכסות חודשיות
לביצוע עבודה נוספת/כוננות.
הגרת נורמות נוכחות – קשיח/גמיש/מיקום הדיווח
אפיון דרישות מיוחדות של הרשות
יישום והטעמה של מערכת הנוכחות
יישום ההשקה והבקרה של מערכת הנוכחות בשכר
בדיקת השקה לשכר ,הרצה ותיקון ליקויים

מבדיקה שערכתי כגון :בדיקה מול רשויות מקומיות מקבילות ,ברשת האינטרנט ,במשרד הפנים
וכיוצ"ב ,ולמיטב ידיעתי ,אין בארץ ספק שיודע לספק שירות זהה או אפילו שירות דומה למפורט לעיל
ומדובר בהטמעת מערכת נוכחות של העירייה.
לפיכך ,מבוקש לאשר את הבקשה להכריז על חברת מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ כספק יחיד
לביצוע הטמעת המערכת.

בברכה

.
.

שרון רוזנטל

.

מנהלת אגף משאבי אנוש

