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אוקטובר,  27 :תאריך                                                                               

2019 
 

 לכבוד
 ועדת רכש

 צורן-קדימה מועצה מקומית
 

 
                   הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה( 

 
 סייעות -הדרכה ליווי וייעוץ לאכולות גנים : מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקת לבקשתכם אנחנו

 .מחלקת חינוך: )מחלקה / מדור(  הצעה זו מוגשת עבור

 12:00 שעה: 31.10.19חמישי  : יוםלא יאוחר מההצעה יש לשלוח  את

 1811.750 :/ תב"ר סעיף תקציבי

 

 8081726-054אתי מזוז רכזת גנים  :  -ל לבירורים נא לפנות 
 

 לפריט  סה"כ יחידה מחיר   מס' יחידות  הערות תמונה להמחשה/  סוג פריט
מפגשים קבוצתיים להכשרת 

 )*( סייעות מובילות
 24)סה"כ  6 עות אקדמאיותש 4כל מפגש 

שעות לשנת 
 לימודים(

  

שעות ליווי וייעוץ להנהלת  
 המחלקה וצוות ההיגוי 

שעות  1.5כל מפגש 
 אקדמאיות

 6)סה"כ  4
שעות לשנת 

 לימודים(

  

   סה"כ לפני מע"מ
  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ
 )*( מצורף נספח 

 
, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום : אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי המועצההערה

 .צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק
 

 * נא לכלול בעלות לשעה נסיעות וביטול זמן
 

 .המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר
 
 * מגיש ההצעה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה. 

 
 .90שוטף + תנאי תשלום: 

 
 

  חתימה   שם המציע:
     טלפון:
     דוא"ל:

     פקס:
 
 
 

 zoran.muni.il-offers@kadima: בלבדלכתובת המייל הנוכחית יש לשלוח הצעת מחיר 
 תפסל למחלקת רכש או למחלקה המזמינה  הצעה שתימסר בניגוד לאמור

 
 
 

mailto:offers@kadima-zoran.muni.il


 
 
 
 
 

 הצעת מחיר להקמת אשכולות סייעות
 

לקדם תהליך דו שנתי של הקמת אשכולות לסייעות   ן מעוניי לגיל הרך במחלקת חינוך במועצה מקומית קדימה צורן המדור  
(. מטרת התהליך הינה מעבר ממבנה  ברשום המחלקה והכשרת דרג של סייעות מובילות )"מראה" לאשכולות גננות כפי שקיים 

 אשכולות גנים.   2 -כ    סייעות( למבנה אירגוני המונה 50גנים, כ   27ל מערך גני ילדים יחידניים )אירגוני ש
 

 אנו מבקשים לקבל  הצעות מחיר להכשרה וליווי הסייעות המובילות. 
 

 בחירת ההצעה הזוכה  

.  בעים אחוז( מדד כמותי)אר  40%-ו  )שישים אחוז( מדד איכותי  60% ההצעה הזוכה תבחר על פי מדד משוקלל אשר יורכב מ 
 ההצעה אשר תקבל את הציון הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.

 
 

 בבחירת ההצעה הזוכה( :   60%מדדי איכות  )משקל של 

 

 רקע מקצועי וניסיון תעסוקתי רלוונטי של היועץ הארגוני שיוביל את השינוי.   •

 ך כזה.  תהלי יש לצרף מסמכים המעידים על ניהול, ביצוע ויישום בפועל של  

 

   נקודות על פי פרמטרים הבאים: 30-ל  0סעיף זה ינוקד בין 

   . נקודות 10-אלף תושבים תזכה ב 50מס' רשויות בהם המציע ליווה תהליך דומה לסייעת בגיל הרך . כל רשות עד  -

 נקודות.   30נקודות. מקסימום  15-אלף תושבים תזכה ב 50רשות מעל 

 ומית. יש לצרף תיאור של התהליך ואיפה זה בוצע.  המציע עשה תהליך דומה לא ברשות מק  -

 נקודות.   15נקודות. מקסימום  5-כל תהליך יזכה ב 

 על סמך המלצות.   ציע ממההתרשמות כללית  •

או מנהל אתו עבד  המציע יצרף פרטי קשר של ממליצים, מנהלי מחלקה לחינוך הגיל הרך ברשויות בהן השינוי בוצע 

תפנה לממליצים במידת הצורך.   העירייה. עשה תהליך דומה לא ברשות מקומית( באופן ישיר )במקרה בו המציע 

 נקודות.   15מקסימום 

 התייחסות לפירוט תוכן המפגשים לצורך הכשרת הסייעות   •

 נקודות.   15מקסימום 

 הצעתו לא תתקבל.    –נקודות  45-מציע שיקבל ניקוד נמוך מ 

 


