תאריך____________ :

בקשה להציע הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ וליווי בתחומי תברואה ואיכות הסביבה
פרטי מגיש ההצעה:
שם החברה ______________ :איש קשר ________________ :תפקיד ______________:
כתובת _______________________:טלפון _____________:מס' נייד_______________:
סוג ההתקשרות המבוקש:
מועצה מקומית אורנית (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ וליווי
המועצה בתחומי תברואה ואיכות הסביבה (להלן" :השירותים").
מהות ההתקשרות:
 .1ליווי תפעולי והטמעת תכנית העבודה כפי שהוגדרה בתכנית העבודה השנתית של המועצה
ובכלל זאת שיפור השירות לתושבים וטיפול בכל זרמי הפסולת.
 .2פיקוח על הקבלנים והסדרת נהלי עבודה תקינים בסיוע הצוות המקצועי.
 .3מעקב אחר ביצוע ועבודה של מול מנהל אגף שפ"ע תוך שמירה על תנאי המכרז והחוזה בין
הרשות לקבלן.
 .4מעקב על הדו"חות המוגשים מצד הקבלן וביצוע בקרה תקציבית שוטפת ומעקב אחר ניצולו
במהלך השנה.
 .5פיקוח על ביצוע המכרזים כלשון החוזה.
 .6כתיבת תכנית אכיפה ומעקב אחר ביצועה באמצעות אפליקציות טכנולוגיות למעקב.
 .7סיוע בפריסת כלי אצירה לזרמים הביתיים  ,מסחריים וזרמים למחזור.
 .8הגשת דיווחים ומידע ככל שיידרש לצוות הרשות.
היקף ההתקשרות :רפרנט במשרה מלאה 6 ,ימים בשבוע וכולל רכב פרטי.
אופן ותנאי התשלום  :בהתאם לשעות עבודה בפועל מאושרות ע"י מנהל אחראי  ,ע"פ תנאי התשלום
המקובלים במועצה – שוטף  30 +יום מאישור מנהל אחראי מטעם העיריה ע"ג חשבונית מס.
תנאי סף:
 .1המציע בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים לפחות מתוך חמש ( )5השנים האחרונות ()2014-2018
מוכח באסמכתאות בניהול מערך התברואה ,מערך הגינון ,מערך הטיאוט ומערך התשתיות
(יובהר כי הניסיון הינו על כלל המרכיבים) עבור לכל הפחות שלוש ( )3רשויות מקומיות
ו/או מועצות אזוריות ו/או תאגידים עירוניים באופן יום יומי קרי 6 :ימים בשבוע.
 .2המציע עבד עם  10רשויות לפחות בשבע ( )7שנים שקדמו לפרסום בל"ה זה.
 .3העובד אשר יוצמד מטעם המציע לבצע את העבודה הינו בעל ניסיון מעשי של שנתיים ()2
לפחות בתחומי איכות הסביבה הכוללים את הנושאים הנדרשים לטיפול במסגרת העבודה
המבוקשת כמפורט במהות ההתקשרות.
 .4מציע בעל ביטוח אחריות מקצועית בגובה  2מלש"ח לפחות.
על המציע:
 .1יש לצרף להצעה פרופיל החברה ,קורות חיים ,אישורים והמלצות רלוונטיות להתקשרות
נשוא בקשה זו.

בחירת הזוכה בנוהל
בחירת ההצעה הזוכה ,תיקבע על פי השקלול המפורט להלן:
ניקוד מחיר 60%
ניקוד איכות 40%
ניקוד ציוני האיכות ,ייקבע ע"פ דירוג כדלהלן:
 .1ניסיון החברה  /ספק  -על כל שנת ניסיון בביצוע ליווי תפעולי וכתיבת מכרזים מעבר לתנאי
הסף הנדרשים יקבל הספק  2%עד למקסימום של 20%
 .2עבודה מול רשויות – על כל רשות נוספת מעבר לתנאי הסף  -יקבל הספק  3%עד למקסימום
של .20%
החישוב לציוני האיכות והמחיר וציון סופי יבוצע בהתאם לנוסחאות החישוב הבאות:
 .1חישוב ציון האיכות:

 .2חישוב ציון המחיר:

 .3חישוב הציון המשוקלל:

הצעת היועץ:
מחיר המקסימום לעבודות והשירותים נשוא הנוהל ,ע"י מפקח אחד ,על פי כל דרישות הנוהל ,החוזה
והמפרט הטכני ,הינו ₪ 26,000 :לחודש מלא  +מע"מ כדין.

הצעתנו לאספקת מלוא השירותים והעבודות נשוא נוהל זה באופן מלא ומושלם ,על פי כל
דרישות ההתקשרות ,הינה הנחה בשיעור קבוע של _________ %מהתמורה
המקסימאלית לעיל.

הערות:
• ספק זוכה יידרש לחתום על הסכם שירותי ייעוץ בנוסח כפי שיצורף ע"י המועצה.
• ספק זוכה יידרש למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים בנוסח אשר יצורף ע"י המועצה.
• ספק זוכה יידרש לחתום על אישור קיום ביטוחים בנוסח אשר יצורף ע"י המועצה.
• וועדת ההתקשרויות אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או הצעה בכלל
• יש להגיש את ההצעה עד לתאריך  29.8.2019 :בשעה  12:00למיילoffers@oranit.org.il :

_______________________
חתימה  +חותמת המציע

