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המועצה המקומית מג'ד אלכרום )טל(04-9883750:
מכרז פומבי מס' 8/2020
פניה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבניית וקידום תוכנית למיגור האלימות
והפשיעה בישוב
המועצה המקומית מג'ד אל כרום פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבניית
וקידום תכנית למיגור האלימות והפשיעה בישוב .

התאנים הנדרשים מהמציעים:












המציע הינו תאגיד או עצמאי הרשום כעוסק מורשה  ,ומנהל ספרים כדין.
המציע או בעל תפקיד בכיר בו  ,הינו בעל תואר שני לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר
בתחום מדעי החברה והרוח ו/או קרימינולוגיה ו/או עבודה סוציאלית ו/או מדיניות ציבורית.
ניסון בבניית תכניות חברתיות לחברה הערבית
היכרות עמוקה עם החברה הערבית ועם טיפול בנושא האלימות בפרט.
יכולת מוכחת בהובלת תהליכים מול משרדי הממשלה ומול גורמים פנימיים בישוב .
ניסיון בעבודה עם גופי ממשלה רלוונטיים
ניסיון ויכולת ברתימת משרדי ממשלה להובלת תהליכי פיתוח מקומיים וארציים .
היכרות עם תקציבי הפיתוח של המדינה בהקשר של החברה הערבית.
ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ערביות.
היכרות וניסיון בעבודה עם החברה האזרחית הערבית.
יכולת לעבוד בשפה הערבית בתוך היישוב עם בעלי העניין השונים.

ניתן לעיין בחוברת ההצעה בלשכת מנכ"ל המועצה או להורדה מאתר המועצה בכתובת :
www.majd-al-kurum.muni.il
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה על גבי מסמכי ההצעה ובצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום 20.08.2020
בשעה  14:00לידי מנכ"ל המועצה.

בכבוד רב,
סלים סליבי
ראש המועצה
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פניה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבנייה
וקידום תכנית למיגור האלימות והפשיעה בישוב
תאריך:

___________

לכבוד___________________ :
שלום רב,

הנדון :בקשה לקבלת הצעות במכרז פומבי
המועצה המקומית מג'ד אל כרום מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן שירותי יעוץ לגיבוש והטמעת תכנית
למיגור האלימות והפשיעה בישוב.
א.
א.1.

השירותים הכלולים בהתקשרות :
גיבוש והובלת תהליכים מקומיים לבניית אסטרטגיה רשותית להתמודדות עם התפשטות האילמות.

א .2.הובלת ועדת היגוי יישובית אשר יהיו חברים בה נציגי הרשות המקומית  ,נציגי הציבור ,ארגוני חברה
אזרחית ,משרדי ממשלה רלוונטיים .הועדה תקיים שולחנות עגולים תקופתיים במטרה לאשר את תכנית
האסטרטגית ותפקח על ביצועה.
א .3.ייצוג הרשות בפני מוסדות המדינה העוסקים במיגור האלימות ,לרבות אחריות על יישום התוכנית
הממשלתית הרלוונטית בישוב.
א .4.סיוע למחלקות המועצה באפיון צרכים וגיבוש תכניות לצרוך מלחמה באלימות.
א .5.ריכוז נושא ההסברה והקשר עם התושבים בנושא מיגור האלימות.
א .6.הכנת ניירות עמדה לגופים חיצוניים בנושא האלימות.
ב.

תנאי סף להגשת הצעה:

ב.1.

ניסון בבניית תכניות חברתיות לחברה הערבית .

ב.2.

ניסיון בעבודה עם גופי ממשלה רלוונטיים .

ב.3.

ניסיון ויכולת ברתימת משרדי ממשלה להובלת תהליכי פיתוח מקומיים וארציים .
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ב.4.
ג.
ג.1.

ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ערביות .
התמורה והיקף העבודה
היקף העבודה שנקבע לביצוע השירותים נשוא הצעה זו הינו  250שעות עבודה לפי הפירוט הבא:
מספר שעות

שלב עבודה
אבחון ואפיון וגיבוש התוכנית

60

ליווי תהליך וניהול ועדת ההיגוי ובניית תכנית

190

ג.2.

מחיר השעה שנקבע הינו  ₪ 300כולל מע"מ

ג.3.

התשלום יהיה בהתאם לאבני דרך שנקבעו:

ד.

תהליך בחירת הזוכה:
המציעים שיענו על תנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדה מקצועית שהחברים בה  :מנכ"ל הרשות ,גזבר
הרשות ,מנהל מחלקת החינוך ,מנהל מחלקת הרווחה ,היועץ המשפטי של המועצה .
בחירת המועמד תהיה על בסיס הקריטריונים הבאים:
התרשמות מהראיון30% :
ניסיון המציע בהובלת תהליכים חברתיים מחוללי שינוי בדגש על נושא מיגור האלימות40% :
רמת ההשכלה של המציע /החברה 30%:

ה.
ה.1.
ה.2.
ה.3.

על המציע לצרף להצעתו:
חוברת ההצעה בשלמותה וחתימה בתחתית כל דף
אישורים מרשויות המס על ניהול ספרים כדין
המציע יצרף מתודולוגיה כתובה על  3עמודים  A4בהם יפרט את אבני הדרך לעבודה שתבוצע על ידו ,איזה
תחומים היא תכלול וכד'
קורות חיים
תעודת השכלה
המלצות

ה.4.
ה.5.
ה.6.

*הרשות רשאית להרחיב /להגביל את היקף העבודה במסגרת המכרז בעתיד.
בכבוד רב,
סלים סליבי
ראש המועצה
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