הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מפקחי המועצה

25/04/2019

מועצה מקומית אכסאל נדרשת להתקשר במסגרת פעילותה ,מעת לעת  ,עם בעלי מקצוע מומחים לצורך
ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות  ,הזמנה זו להתקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת
ידע ומומחיות בתחום הפיקוח .
מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת מהנדסים ו/או האדריכלים להגיש בקשה להיכלל במאגר המפקחים
של המועצה בנושאי בניה  ,תשתיות ופיתוח והנדסה .
בהצעה יש לציין את תחום הפיקוח הנדרש  ,בנוסף יש לצרף קורות חיים כולל תעודות מקצועיות ,
המלצות ושאר חומר רלוונטי.
להלן תחומי עבודת הפיקוח הרלוונטים :
 oבניה חדשה  ,שיפוצים  ,אחזקה כללית .
 oתשתיות ופיתוח .
 oחשמל .
 oבקרה וניהול פרויקטים .
 oתיעול .
 oאו כל תחום אחר.
כתנאי סף  :נדרש ניסיון  3שנים לפחות בעבודות פיקוח באחד מהסוגים הנ"ל  ,מגיש המבקש נדרש לצרף
המלצות ו/או תעודות הסמכה מתאימות ו/או הוכחות ניסיון מקצועי .
בנוסף חובה לצרף להצעה את כל המסמכים הבאים:
צילום דף תעודות זהות בו מופיע מס’ זהות ושם או תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד.
אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף.
אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק בתוקף
את הבקשות בהתאם לתנאים הכלולים בהזמנה על גבי הטופס המצ"ב  ,יש להגיש במסירה ידנית בלבד במשרדי
המועצה בהתאם לשעות הפעילות  ,עד תאריך  06/05/2019במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה להיכלל במאגר
המפקחים . " 2019
מובהר כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד ולא מתקיים יחסי עובד ומעביד
המפקח יתחייב לשמור בסוד על כל המידע שיגיע לידו עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו  ,התחייבות זו
תחול אף על כל אדם שיועסק על ידו במתן שירותים מכוח הזמנה זו.
מועצה מקומית אכסאל שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל בקשה שלא תמצא מתאימה ו/או לא תעמוד
בתנאים .הבקשות המתאימות יכללו במאגר המפקחים  ,עצם ההכללה במאגר הספקים איננה מההוה
התחיבות מטעם המועצה להעסקה עתידית .
המועצה תבחר את המפקח מהמאגר שיאושר על פי שיקוליה הבלעדיים .
כל התקשרות בין הרשות למפקח תהיה על בסיס חוזה התקשרות .
ניתן להוריד טפסים להגשת בקשות באתר המועצה  , http://www.iksal-muni.net/או לפנות למזכירות
המועצה בטלפון . 04-6550905
מודגש בזאת כי כל לשון זכר בהודעה זו  ,גם לשון נקבה במשמע ,ולהיפך.
בכבוד רב,
עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה

