
 
 
 
 

 
 

 

 

 ריכוז פרויקט משתלמים עבור חקלאי כיכר סדום שירותי למתן הצעות לקבלת הזמנה
 

 :הפניה מהות
עבור  בחקלאות" משתלמים"שירותי ריכוז פרויקט  למתן הצעות לקבל מעוניינת"( המועצה: "להלן) תמר האזורית המועצה

 יחתום"( השירות נותן: "להלן) המועצה ידי על שייבחר המציע. עצמאי כקבלן הנה המועצה עם התקשרותהחקלאי כיכר סדום. 
 95הינו  השירות נותן ידי על שיינתנו השירותים היקף כי, מובהר.  המועצה ידי על אליו שיועבר בנוסח הסכם על המועצה עם

 שעות בחודש.
 

 : הנדרשים השירותים תיאור

חוזים, העברת לו"ז חודשי ומידע נוסף ממרכז  טיפול מול חקלאי כיכר סדום כמפורט להלן : גביית כספים, החתמת .1
, יציאה ללימודים, חגים, תשלומים, והכל בהתאם להנחיות המשתלמים, טיפול בתלונות / בעיות, חופשים, מחלות

 המועצה ואישורה המקדים לכל נוסח הסכם/מסמך שיועבר לחתימה. 

בעיות מול יפול בקליטת משתלמים, תלונות/ט טיפול מול המשתלמים כמפורט להלן: לו"ז לימודים, לו"ז הסעות, .2
 החקלאים.

: שיבוץ, החתמות חוזים, העברת מידע, תאום לו"ז, קליטת חקלאים, כמפורט להלןטיפול מול מרכז המשתלמים  .3
  .שיבוץ המשתלמים

 
 :מהמציע מוקדמות דרישות

 )כולל שבתות וחגים בעת הצורך(. גמישותמוכנות לעבוד בשעות  .1

 .ואנגלית עברית בשפות כתיבה, והבעהקריאה,  יכולת .2

 יכולת ניידות עם רכב.  .3

 .ומסירות אחריות  .4

 .יחסי אנוש טובים .5

 תושב האזור. .6

 
 :ההתקשרות תקופת
 .  30/6/20  ליום ועד ההסכם על החתימה ממועד תהיה ההתקשרות תקופת

 
 :התמורה

)כולל  ₪  4,000 על תעלה ולא, )כולל מע"מ( ₪ 3,500 -מ תפחת לא השירותים בגין החודשית התמורה, המציעים לב לתשומת 
+  שוטף בתנאי השירות לנותן תשולם התמורה. בגין ביצוע העבודה לרבות הוצאות רכב העלויותההצעה כוללת את כל . מע"מ(

 . החשבונית את המועצה לאישור ובכפוף למועצה כדין מס חשבונית הגשת ממועד 30
 

 :ההצעה הגשת
השירות  מתן בעבור ידו על המבוקשת החודשית התמורה בגין בכתב הצעה מטה לחתום להעביר, הצעה להגיש המעוניין מציע על

 .  dudi@ma-tamar.co.il  :ל"בדוא לשלוח ניתן ההצעות את. 11/6/2019 ליום עד בצירוף העתק הזמנה זו, וזאת, )כולל מע"מ(
 

 : בחירת ההצעה הזוכה
המועצה תבחר את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בטיפול בכוח אדם בענף החקלאות באופן הבא: 

או פחות בין ההצעה הכספית שתדורג ראשונה להצעה הכספית שתדורג שניה, ולבעל ההצעה שתדורג  10%במקרה של פער של 
 ת[, תזכה ההצעה שדורגה שניה. שניה קיים ניסיון בטיפול בכוח אדם בענף החקלאו

 
 ,בברכה

 
 דודי קדוש

 רכז חקלאות

 


