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המועצה המקומית נחף
מכרז פומבי  - 01/2019לבחירת מתכנן אסטרטגי
המועצה המקומית נחף מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי תכנון אסטרטגי
בהתאם להחלטת ממשלה . 922
תיאור התפקיד -:
סיוע למהנדס הרשות בכל הקשור לקידום ומימוש תכנון בתחומי הרשות
לרבות יצירת מאגרי המידע הדרושים לכך (רישום בעלויות .)GIS ,שמירה על
קשר בין הרשויות לבין משרדי הממשלה בנושאים הנוגעים לתכנון ובנייה.
תחומי אחריות
 .1ניהול תכנון .
 .2ייזום תכניות בניין עיר ופיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה .
 .3הקמת מאגרי מידע וניהולם .
 .4איסוף המידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו .
 .5ניהול קשר רציף עם גורמים ממשלתיים עמותות מגזר שלישי וקרנות .
תנאי סף :
א .בעלי תארים אקדמיים בתחומים הבאים – הנדסת בניין ,אדריכלות,
גיאוגרפיה ,תכנון ערים בעלי  2שנות ניסיון בתחומי התכנון והבנייה
או
בעלי תארים אקדמיים בתחומים הבאים – הנדסת תעשייה וניהול ,מינהל
עסקים (תואר שני) ,מדיניות ציבורית (תואר שני) – בעלי  3שנות ניסיון
בתחומי התכנון והבנייה.
קריטריונים ואמות מידה נוספים
 .1יישומי מחשב  -היכרות עם התוכנות תיב"מ ( )CADו.OFFICE -
 .2בעל תפקיד פרו אקטיבי (בעל אופי יזמי).
 .3עבודה בסביבה מאתגרת ורווית לחצים .
 .4קשר ישיר עם הציבור הרחב ועם כלל הגורמים ברשות.
כפיפות :
כפיפות ניהולית ומקצועית למהנדס הרשות.
הוראות שונות :
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 .1העבודה הינה לשנתיים בלבד .
 .2לאחר הכרזה על הזוכה – ייחתם אתו הסכם התקשרות שייקבע על ידי
הרשות.
 .3ההעסקה הינה במיקור חוץ ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הזוכה לבין
המועצה  .על מגיש ההצעה להיות עוסק מורשה כדין בישראל.
 .4ועדה מקצועית – המורכבת מ :מנכל המועצה ,מהנדס המועצה ומנהל
מחלקת החינוך במועצה  .הוועדה תעביר את המלצתה לוועדת המכרזים של
המועצה ,ועדת המכרזים תעביר המלצתה לראש המועצה .ירצה ראש
המועצה לחרוג מהמלצת ועדת המכרזים יביא את העניין לאישור מליאת
המועצה.
 .5איש הקשר לעניין המכרז הינו מר מוחמד מסרי ,מהנדס המועצה ,טלפון:
 04-9987140דוא"ל mohamed1958@walla.com
 .6הסכום המקסימאלי אשר ישולם לזוכה בגין עבודה במשך  24חודשים
רצופים הינו  ₪ 340,000הכוללים מע"מ כחוק[ ,התעריף לשעה הוא תעריף
של יועץ ( 3לפי הוראות תכ"ם מס'  )13.9.0.2קרי  + 80%*201מע"מ כחוק].
 .7המתכנן האסטרטגי יידרש להתחיל בעבודתו עד ליום . 31.03.2019
 .8תוכנית העבודה למתכנן האסטרטגי תיקבע בהתייעצות בין הרשות לבין
המחוז הרלוונטי במינהל התכנון.
 .9המתכנן יידרש לעבוד בהיקף  75שעות חודשיות לפחות.
 .10את הבקשה להתמודד במכרז בצירוף תעודות ומסמכים והמלצות יש להגיש
במעטפה שתונח בתיבת המכרזים במזכירות בלשכת ראש המועצה עד ליום
 26/03/2019שעה  14:00בקשות לאחר מועד זה לא תתקבלנה ואל יובאו
לדיון.
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
עבדאלבאסט קיס
ראש המועצה

נחף ,מיקוד  ,20137ת.ד693 .
טל'04-9987140 :

نحف ,20137 ,ص.ب693 .
פקס04-9985693 :

