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09/12/2020 

 לכבוד, 

 _________ 

 יועצים 

 

 2021לשנת  הנדון: בקשה להצעת מחיר לעבודות קידום פרוייקטים

המועצה המקומית בסמת טבעון מבקשת בזאת הצעת מחיר לעבודות קידום פרוייקטים של:  
ניהול אדמיניסטרטיבי  תכנון סטטוטורי, תכנון פיזי, עבודות ביצוע שונות, השגת תקצוב, 

 ויתכנו  2021ההצעה היא לעבודה בשנת   במחלקת ההנדסה של הרשות ועוד.

 שיעמוד בדרישות מטה:  אחד עובד עמיד לצורך ביצוע העבודותעל המציעים לה

תכנון ערים,    ,תואר אקדמי המוכר בישראל באחד המקצועות הבאים: אדריכלות •
 יתרון. כלכלה. תארים מתקדמים  גיאוגרפיה,

 פרוייקטים. שנים בעבודות תכנון או ניהול תכנון או קידום  5ניסיון מינימלי של  •

 ניסיון בהפעלת צוותי  תכנון רב תחומיים.   •

 סיון באפיון צרכים של הרשות המקומית. י ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות, נ •

 ניסיון בגיוס תקציבים ממשרד ממשלה ואחרים יתרון.  •

 משרדי ממשלה בנושאים שונים יתרון.  ניסיון בעבודה מול  •

 יש לצרף קורות חיים תעודות והמלצות. 

 הצעת המחיר היא למחיר שעת עבודה ומוגבלת בהתאם להוראות החשב הכללי כלהלן:

דרגת יועץ  
 לשרותי ניהול 

1 2 3 

 201 290 327 שכר שעתי מקס' 
   09.06.2020מתאריך      13.9.0.2.1ה.על פי הוראת תכ"מ 

 https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2 ראה: 

 שעות עבודה חודשיות. 40-הרשות צופה כי יהיו יותר מ 

היועץ תקבע ע"י המועצה  יש לסמן את דרגת היועץ שלדעת המציע העובד המוצע עומד בה, דרגת 
שכר השעה  הצעות המחיר ידורגו ביחס לחלקן היחסי מללי,  בהתאם להוראות החשב הכ 

 .לדרגת אותו יועץ  המקסימלי

 @mail.comggzbidatלדוא"ל:על גבי מסמך זה.  25.12.2020יש להגיש את ההצעה עד יום 

 במאגר היועצים של הרשות.   המציעיש לוודא את רישום 
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, המחיר כולל את כל ההוצאות  לשעת עבודה ועוד מע"מ כחוק ₪ההצעת המחיר ________  
 . מיסים ביטוח לאומי ביטוח פנסיוני וביטוח מקצועיהנלוות לעבודה בכלל זה נסיעות תשלומי 

 בעבודה.  והמועצה תדרוש מהיועץ להציג ביטוח מקצועי מתאים עם זכיית 

 

 העובד/היועץ המוצע: ______________   ת.ז._____________ חתימתו ______________ 

 

 המציע: ___________ ע.מ./ ח.פ ____________  חתימת מורשי החתימה*:_____________ 

 

 חותמת:__________________________       

 

 *במקרה של תאגיד יש לצרף אישור לגבי מורשי החתימה מאת עו"ד/ רו"ח.  

 

 בכבוד רב, 

 ג'מאל זבידאת 

 מהנדס המועצה 
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