
 

 

 

 ג'ן-המועצה המקומית בית
 7/2019מכרז מס' 
 

 נייה לקבלת הצעות מחיר לליווי תפעולי במסגרת התכנית בסביבה שווהפ
 רקע

שותפה לתכנית "בסביבה שווה" של המשרד להגנת הסביבה, שמטרתה ג'ן  –בית הרשות המקומית 

 שיפור וייעול הטיפול בפסולת ואיכות הסביבה ביישוב. 

המשרד להגנת הסביבה הקצה תקציב לצורך ליווי תפעולי משמעותי עבור הרשויות הכולל ליווי שוטף 

ועד לצמצם מפגעים ולשפר של התהליכים בישוב והסדרת הטיפול בכל זרמי הפסולת. התהליך כולו נ

 את איכות הטיפול בפסולת ביישובים. 

 שיפור הטיפול יביא ל :

 צמצום  מפגעי פסולת בשטחי הישובים ובשטחים הפתוחים. •

 קידום ופיתוח תיירותי וכלכלי של כלל האזור.   •

 
 : דרישות התפקיד, ניסיון נדרש ותנאי סף

תחומי התברואה ואיכות הסביבה בעל המציע להיות יועץ / חברה / שותפות בעלת ניסיון מוכח  

במגזר המוניציפאלי. במקרה של הצעה המוגשת ע"י חברה / שותפות, יש לציין במפורש את שם היועץ 

 שינהל את הפרויקט )להלן: מנהל הפרויקט(.

 פרויקט: להלן פירוט תנאי הסף החלים על היועץ או על מנהל ה

 , תינתן עדיפות לבעליעל היועץ להיות בעל השכלה אקדמאית לפחות תואר ראשון או הנדסאי  •

 מנע"ס/לוגיסטיקה/הבאים: לימודי סביבה/גיאוגרפיה/ הנדסת סביבההשכלה בתחומים 

 ותינתן עדיפות לבעלי השכלה גבוהה.

בודה בתחום התברואה שנות ניסיון בע חמשעל היועץ / מנהל הפרויקט להיות בעל לפחות  •

בתחום התברואה והרכש הקשור לתחום  חוות דעת, מכרזיםואיכות הסביבה , ליווי תפעולי, 

של  GPSהתברואה, עבודה מול רשויות מקומיות, עבודה מול קבלנים, עבודה עם מערכות 

 ם התברואה התפעולי ברשות מקומית. משאיות, הבנה מעמיקה בתחו

: תכניות על היועץ / מנהל הפרויקט להגיש טבלה המפרטת ביצוע של מכרזים בתחומים •

ניתוח כלכלי בתחומי ובכלל זאת  תכניות אב ותכניות תפעוליות שנכתבו על ידו , סביבתיות

 התברואה ואיכות הסביבה בשלוש השנים האחרונות.

רשויות מקומיות לפחות מהמגזר  2בודה מול הפרויקט להיות בעל ניסיון בעעל היועץ / מנהל  •

 הערבי ו/או הדרוזי. 

 מכתבי המלצה מלקוחות או רשימה של שלושהעל היועץ / מנהל הפרויקט להציג לפחות  •

 ממליצים ודרכי התקשרות עימם.  שלושה 



 

 

 

 .רישיון נהיגה בתוקףיש להציג צילום . לנותן השירותים להיות בעל רישיון נהיגה •
 

 :המשימות הנדרשות לביצוע

 ליווי שוטף של הרשות המקומית בכל התהליכים הרשותיים הקשורים למערך הפסולת בישוב.  .1

כתיבת מכרזים הקשורים לתחום הפסולת על כל זרמיה וניהולם עבור הרשות, רכש כלי  .2

 אצירה וכל שיידרש לצורך הסדרת משק הפסולת בישוב. 

 ת המקומית לצורך עמידה באבני הדרך של המשרד להגנת הסביבה. ליווי הרשו .3

הטמעת תכנית העבודה  כפי שהוגדרה בתכנית האב לכל אחד מהיישובים ובכלל זאת שיפור  .4

 השירות לתושבים וטיפול בכל זרמי הפסולת. 

סיוע בתהליכי התקשרות עם תאגידים וגופי יישום מוכרים לעניין פסולת אריזות ופסולת  .5

 אלקטרונית. 

 פיקוח על הקבלנים והסדרת נהלי עבודה תקינים.  .6

 סיוע בפריסת כלי אצירה לזרמים הביתיים, מסחריים וזרמים למיחזור.  .7

 סיוע בהגדרת תכניות עבודה לפיקוח.  .8

פים שיכולים לסייע לצורך הצלחת התכנית: משרד הפנים, קק"ל, סיוע בעבודה מול גופים נוס .9

 משכ"ל וכיוב'.

 סיוע בתהליכי פיקוח על הקבלן בשיתוף הצוות המקצועי.  .10

 קשר אל מול משרדי הממשלה.  .11

 קידום חוקי עזר.  .12

 סיוע בתהליכי בניית תכניות עבודה בתחום ויישומם.  .13

 מילוי קולות קוראים בתחום איכות הסביבה ככל שאלה יפורסמו במהלך ההתקשרות.  .14

 ייצוג הרשות בוועדות היגוי.  .15

 הגשת דוח חודשי למנכ"ל האיגוד באשר לשעות שבוצעו ופירוט הפעילות.  .16

 ביבה. כתיבת דוחות ככל שידרשו על ידי המשרד להגנת הס .17

 

 אופן בחירת היועץ:

  :איכות –שלב ראשון 

 20%  –שנות ניסיון של היועץ  •

ישובים בהם פעל במסגרת פעילות בתחום איכות הסביבה ו/או התברואה בשנים מספר  •

 45% – האחרונות

 20% –המלצות בכתב ובעל פה  •

  15% – השנים האחרונות 5 -מס' ישובים בהם פעל במסגרת עבודתו ב •

 .מציון האיכות 70%על היועץ לקבל לפחות , על מנת לעבור לשלב השני * 



 

 

 

 מחיר: –שלב שני 

  לשעת עבודה. על המציע לציין שכר הטרחה המבוקש 

 שומר לעצמו את הזכות לראיון אישי עם המציעים.  הישוב

 –מחיר ו  60%יבצע שקלול של ציון האיכות עם עלות העבודה על פי הצעת המחיר, ביחס של  הישוב

 איכות.  40%

 כולל מע"מ. ₪  150,000סכום המקסימום במכרז הינו 

 . שעהעלות ללפי היועץ נדרש להציג הצעתו 

 

 : תנאי תשלום

 התשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע והוסכם בין הצדדים.   

 אופן העסקה: 

 ג'ן -ההעסקה תהיה בבית

 sadik.njem@gmail.com ל: לכל שאלה יש לפנות בכתב 

עד   במשרד מזכירת המועצה הצעות מחיר + ניסיון, המלצות וממליצים יש להגיש לתיבת המכרזים 
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 עו"ד ראדי נג'ם       
 ראש המועצה המקומית           
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