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מכרז פומבי מס' 36-20
מתן שירותי הנהלת חשבונות ,ייעוץ וליווי כלכלי לבתי ספר היסודיים בניהול עצמי
 .1מועצה אזורית משגב ,בשם בתי הספר בניהול עצמי (סה"כ  10בתי ספר) ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי
הנהלת חשבונות וכן ייעוץ וליווי כלכלי.
 .2רשאים לגשת למכרז:
 .2.1משרדי רואי חשבון או הנהלת חשבונות סוג  3לפחות או ייעוץ מס.
 .2.2בעלי ניסיון של  5שנים לפחות במתן שירותי הנהלת חשבונות ל 10 -בתי ספר בניהול עצמי בכל שנה ,ב-
 7השנים האחרונות.
 .2.3על המשרד להעמיד בכל בית ספר אחת לחודש (נדרש יום בחודש ביחס לכל בית ספר ( 9שעות) .השירות
יינתן בכל בית ספר במשרדי המזכירות או במקום אחר בבית-הספר) מנהל/ת חשבונות סוג  2לפחות.
תנאי הכשירות לתפקיד זה:
()1
()2
()3
()4

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג  2לפחות .בעל/ת ניסיון של לפחות  3שנים בתחום ניהול
החשבונות של בית ספר בניהול עצמי.
עברית ברמה גבוהה.
היכרות עם תוכנות ה .OFFICE
בשלב המכרז אין חובה לנקוב בשמו ו/או לגייסו.

 .3את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן
לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 300שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו למציע.
דרכי התשלום:
א .בתשלום מקוון .יש לבחור את האפשרות "מכרז  36/20ייעוץ וליווי כלכלי לבתי ספר
היסודיים".
ב .אשראי/העברה בנקאית/צ'ק במשרדי אגף הכספים בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-
ה' ,בשעות  9:00עד .15:30
 .4מפגש מציעים ייערך ביום  17/01/2021בשעה  12.00בזום .טל' לבירורים –  .04-9902040מפגש זה אינו חובה.
הודעה על כך תישלח לכל מתעניין שימסור את פרטיו למייל .shanim@misgav.org.il
 .5שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה .shanim@misgav.org.ilוזאת עד ליום
 20/1/2021בשעה  .12.00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או
בטלפון  .04-9902040כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.
 .6המועד האחרון להגשת הצעות –  31/01/2021בשעה  .15:00הגשה ידנית בלבד בתיבת המכרזים של
המזמינה.
 .7להצעה יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס  14,000ש"ח בתוקף עד  31/3/2021כולל לטובת המועצה בנוסח המחייב
במסמכי המכרז.
 .8ראיונות עם בעלי התפקידים מטעם המציעים יתקיימו במועד שיימסר לכל מגיש הצעה.
 .9להצעה יש לצרף את כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז.
 .10אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא.
 .11האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז ,ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים.

דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04 - 9902 056 .פקס04 - 9902391 .
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