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המועצה המקומית מג'ד אל כרום )טל(04-9883750:
מכרז פומבי מס' 9/2020

פניה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ חיצוני לבניית תכנית רב שנתית לשפ"ע
המועצה המקומית מג'ד אל כרום פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ חיצוני
לבניית תכנית רב שנתית לשפ"ע
התאנים הנדרשים מהמציעים:


תואר ראשון לפחות בתחום מדעי הנדסה  ,הסביבה /אדריכלות נוף.



ניסיון מוכח בעבודה בתחום במהלך חמש השנים שקדמו ליום הגשת הצעות למכרז זה ,בבניית תכניות
רב שנתיות בתחום השפ"ע ברשויות מקומיות ) הניסיון לא חייב להיצבר ברשות אחת(.



תיאור העבודה  :בניית תכנית רב שנתית לקידום השפע ביישוב .

המוצר :תכנית רב שנתית לביצוע וקידום תכניות שפ"ע .

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

בכבוד רב,
סלים סליבי
ראש המועצה

_______________________________________________________________________________
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פניה לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבניית
תכנית רב שנתית לשפ"ע
תאריך:

___________

לכבוד___________________ :

שלום רב,

הנדון :בקשה לקבלת הצעות במכרז פומבי
המועצה המקומית מג'ד אל כרום מזמינה בזה להגיש לה הצעות שירותי יעוץ לבניית תכנית רב שנתית לשפ"ע.
א.

השירותים הכלולים בהתקשרות :

א .1.מיפוי ואיתור צרכים ,תעדוף פעולות השפ"ע לפי חשיבות
א .2.בניית תכנית רב שנתית למחלקה
א .3.סיוע והפניה למקורות תקציב בתחום השפ"ע
י
ב .תנאי סף להגשת הצעה:
ב .1.השכלה גובהה בתחום באחד התחומים הללו :יעוץ ארגוני ,שלטון מקומי  ,מדעי הנדסה  ,הסביבה/
אדריכלות נוף.
ב .2.ניסיון מוכח בעבודה בתחום במהלך חמש השנים שקדמו ליום הגשת הצעות למכרז זה ,בבניית תכניות
עבודה רב שנתיות בתחום השפ"ע ברשויות מקומיות ) הניסיון לא חייב להיצבר ברשות אחת(.

ב .3.תיאור העבודה  :הכנת תכנית רב שנתית לקידום השפע ביישוב .
המוצר :תכנית רב שנתית לביצוע וקידום תכניות שפע .
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ג.
ג.1.

התמורה והיקף העבודה
היקף העבודה שנקבע לביצוע השירותים נשוא הצעה זו הינו  140שעות עבודה לפי הפירוט הבא:
מספר שעות

שלב עבודה
(1מיפוי ואיתור צרכים ,תעדוף פעולות השפ"ע לפי חשיבות ,סיוע
והפניה למקורות תקציב בתחום השפ"ע
(2בניית תכנית רב שנתית למחלקה

70
70

ג.2.

מחיר השעה שנקבע הינו  250 ₪כולל מע"מ

ג.3.

העבודה תבוצע תוך  70ימים מיום חתימת החוזה.

ג.4.

התשלום יהיה בהתאם לאבני דרך הבאים 50% (1 :ישולמו עם סיום שלב מיפוי והצגת נתונים בפני
יו"ר המועצה 50% (2 .ישולמו עם הגשת והצגת תכנית סופית בפני יו"ר המועצה .

ד.

תהליך בחירת הזוכה:
המציעים שיענו על תנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדה מקצועית שהחברים בה  :מנכ"ל הרשות ,גזבר
הרשות ,מנהל מחלקת שפ"ע ,מהנדסת המועצה ,היועץ המשפטי של המועצה .
בחירת המועמד תהיה על בסיס הקריטריונים הבאים:
התרשמות מהראיון 30% :
ניסיון ואיכות המציע בהובלת תכניות בתחום תכניות עבודה ושפ"ע50% :
רמת ההשכלה של המציע 10% :
המלצות 10% :

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.

בכבוד רב,
סלים סליבי
ראש המועצה
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