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 לכבוד,

 
______________ 

    יועצים
 
 

 2022עבודות קידום פרויקטים לשנת ביצוע הצעת מחיר לקבלת הנדון: בקשה ל
 

 : ן כמפורט להלעבודות קידום פרויקטים ביצוע המועצה המקומית בסמת טבעון מבקשת בזאת הצעת מחיר ל
 

ורי, תכנון פיזי, עבודות ביצוע שונות, השגת תקצוב, ניהול אדמיניסטרטיבי במחלקת ההנדסה של טתכנון סטט
על המציעים להעמיד לצורך ביצוע העבודות עובד  יהיה ו 2022בשנת ביצוע עבודות הרשות ועוד. ההצעה היא ל

 אחד שיעמוד בדרישות מטה: 
 
 ערים, , בינוי אדריכלות, תכנון הנדסה אזרחית ,צועות הבאים: תואר אקדמי המוכר בישראל באחד המק

 כלכלה. תארים מתקדמים יתרון. 

  שנים בעבודות תכנון או ניהול תכנון או קידום פרויקטים.  5ניסיון מינימלי של 

  .ניסיון בהפעלת צוותי תכנון רב תחומיים 

 רשות המקומית. ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות, ניסיון באפיון צרכים של ה 

  .ניסיון בגיוס תקציבים ממשרד ממשלה ואחרים יתרון 

  .ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה בנושאים שונים יתרון 
 

 . 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 

 
 שכר שעתי מקס'

 
 

  

 
 דשיות. שעות עבודה חו 50 -הרשות צופה כי יהיו יותר מ

 :  עב' יעוץ הנדסי וקידום פרויקטים

 .טיפול בהרחבת תחום שיפוט ליישוב 

 .קידום יישום תכניות מפורטות כנגזרת מהתכנית הכוללנית 

 הכנת פרויקטים כלכליים תכנית מגירה לעתיד למנוף כלכלי 

 רים מול מפ"י.יעוץ בנוגע לתצ" 

  יעוץ בנוגע למערכתGIS למועצה 

 .יעוץ בעניין חוקי העזר למועצה 

 תכנית אב לניקוז,  תכנית אב לתחבורה,   יעוץ בעניין תכניות האב השונות:

,והכנת חומר  תכנית אב מים וביוב, תכנית אב לתנועה, רישום הפקעות
להפקעות בתאום עם הועדה המקומית לתו"ב ,יעוץ בנושא תח"צ ביישוב, ושמורות 

 טבע ,תמ"אות, יעוץ במערכות מנוף מפעל הפיס,....ועוד.
ב העבודות כוללות : ליווי  תכנון סטטוטורי ופיזי , ביצוע  מטלות שונות וסיוע בגיוס תקצו 

 עבור פרויקטים הנדסיים.
היועץ שלדעת המציע העובד המוצע עומד בה, דרגת היועץ תקבע ע"י המועצה בהתאם  יש לסמן את דרגת

 להוראות החשב הכללי, הצעות המחיר ידורגו ביחס לחלקן היחסי משכר השעה המקסימלי לדרגת אותו יועץ. 
 

 .gzbidat@gmail.com על גבי משמך זה. לדוא"ל:  24/02/2022_ היש להגיש את ההצעה עד יום 

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

 
 עם זכייתו בעבודה.דרוש מהיועץ להציג ביטוח מקצועי מתאים המועצה ת

  
 העובד/היועץ המוצע: ___________ ת.ז. _______________ חתימתו ___________

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

            
 חותמת:__________________ 

 
 

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

 בכבוד רב, 
 

 ג'מאל זבידאת 
 מהנדס המועצה 


