קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן" :החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלותה
המלאה של עיריית ראשון לציון.
החברה מזמינה את הציבור להציע הצעות למתן שירותי יעוץ בתחום של תקינה של מתחמי
ומתחמי ספורט*.
מתחמי ספורט לעניין קול קורא זה יחשבו בין היתר* :אצטדיונים ,היכלי ספורט ,מגרשים
משולבים ,חדרי כושר ,בריכות שחיה ,משטחי דשא סינטטי ומקצועי ,אצטדיוני אתלטיקה
קלה ,מתחמי משחק ושעשועים ומתקנים קהילתיים אחרים.
תנאי הסף הנדרשים הינם:
 .1ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות של מתן יעוץ מקצועי וניהול פרויקטים בתחום
תקינה של מתקני ומתחמי ספורט.
 .2ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות כגון מפעל הפיס ,טוטו ומשרד התרבות והספורט.
 .3ניסיון מוכח של ניהול ,תכנון והובלה של עשרה מגרשי "שחבק" לפחות.
להוכחת העמידה בתנאי הסף נבקש לצרף:
 קורות חיים /פרופיל חברה ככל שמדובר במציע שהוא חברה.
 המצאת תעודות המעידות על השכלה רלבנטית ,ככל שקיימות בתחום זה.
 ניסיון רלבנטי לרבות אנשי קשר וממליצים .יש לציין שם מזמין הפרויקט ,שם
הפרויקט ,תקופת ביצוע ,איש קשר/ממליץ ,טלפון.
 ככל שמדובר בחברה נבקש פירוט לגבי המועמד מטעם החברה לאספקת השירותים
לפי תנאי קול קורא זה וכן קורות חיים שלו.
 כל מידע אחר העשוי להצביע על כשירות המועמד לתפקיד המוצע.
*עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מול רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים

התקשרות ותמורה:
 בין הצדדים לא יחולו יחסי עובד מעביד והשירותים על ידי המציע הזוכה ינתנו כנותן
שירותים עצמאי.
 התמורה תסוכם מראש לפני התחלת כל פרויקט במסגרת פנייה להצעות מחיר.
התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין ,בהתאם למקובל בחברה.
לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות החברה בדוא"ל .miri@hacalcalit.co.il
את מסמכי ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ולהכניסה לתיבת המכרזים ,המצויה במשרדי
החברה ,בית חכ"ר (קומה  ,)6רחוב ירושלים  2בראשון לציון ,עד לא יאוחר מיום ג'
ה 11/12/2018 -עד השעה 16:00:או כל מועד נדחה אחר אשר יקבע על-ידי החברה.
הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים מתאימים בלבד ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,לשם הנוחות בלבד ,ואולם ההצעה מופנית לכל
אחד ואחת.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לראשון לציון
בע"מ

