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 אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית-להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדםבזה הצעות  נותמזמיהמועצה וות"ת  .1
  למפורט בתנאי המכרז.(, הכל בהתאם ובכפוף "התכנית" :)להלן

שמורה האופציה להאריך את תקופת  ולות"ת . למועצהשנתייםהיא להראשונה תקופת ההתקשרות כמפורט במכרז,  .2
 כל אחת.  שנה בנותת ונוספ תקופותעד עוד שתי ההתקשרות ל

 07%שקל של שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא מ-כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו .3
 . 37%ולרכיב המחיר משקל של 

 :רשאי להגיש הצעה במכרז זה –להלן רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים  .4
  בישראל.כדין  ם, רשותאגידהמציע הינו  1.4

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, עדכניים אישורים למציע  1.4
 )אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות(.  1701-התשל"ו

 הינו מהם כאשר לפחות אחד ,בני החברה הערביתי צוות מספר אנש השירותים מתן לצורך יעמיד המציע 1.4
 במציע. בכיר  במעמד

 השירותים במתן ורקע חינוכי רקע בעל עובדים צוות השירותים מתן לצורך להעמיד המציעעל  1.1
 :כדלקמן המפורטים נושאיםב

הפעלת תכנית הכוונה ניסיון מוכח ב יבעל צוות-לכלול לפחות שלושה אנשי על צוות המציע 1.1.4
 .לאקדמיה בתיכונים, מתוכם לפחות אחד במעמד בכיר במציע

 לכלול לפחות איש צוות אחד בעל ניסיון בתיכונים במגזר הערבי. על צוות המציע 1.1.4

לכלול לפחות איש צוות אחד בעל ניסיון בשיתופי פעולה חברתיים עם מגזר  על צוות המציע 1.1.4
המעסיקים/שוק העבודה הישראלי/אקדמיה או השמה של אקדמאיים מהחברה הערבית בעולם 

 ונות.העסקים או שוק העבודה הישראלי, בשנתיים האחר

את כל ה"שירותים"  לאשר כול במסמך מפורט את תכני התכנית וסילבוס מפורט לתכנית,על המציע להציג  1.4
 .במכרז זהכפי שהם מוצגים 

 . חברתיות בחברה הערבית להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות המציעעל  1.4

 , כמפורט במסמכי המכרז. ברחבי הארץ ,למינימום של קבוצותהפעלת התוכנית ל תחייבלהעל המציע  1.4

מסמך מפורט בדבר מאפייני המערכת הממוחשבת עמה עובד הגוף המפעיל לצורך מעקב על המציע להגיש  1.4
 .אחר מתן השירותים נשוא מכרז זה וניהול תקציבו

 , במדור מכרזים. www.che.org.ilמסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת   .5

באמצעות משלוח דואר  2714/71/77בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  למועצהניתן לפנות  .1
 .mechrazim@che.org.il אלקטרוני לכתובת

 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  .0
 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה .  12:77בשעה  2714/71/21

ביותר וכן לפצל  ןאת הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ןת לעצמושומרוות"ת  המועצה .8
 את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו  ,מודגש .7
 לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .17
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