מועצה מקומית אכסאל
הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותים בתחום התברואה
 -1מועצה מקומית אכסאל מזמינה הצעות מקבלנים/נותני שירותים ,לאספקת שירותי תברואן עבור
המחלקה הווטרינרית של מועצה מקומית אכסאל למניעת התפשטות מחלת הכלבת בהיקף שלהלן :
א -רופא וטרינר בהיקף  10שעות שבועיות
ב -לוכד כלבים על פי קריאה  ,בהצעה מתבקש לפרט את עלות הקריאה ועלות לכידת כלבים .
ג -שני פקחים בהיקף משרה מלאה  180שעות חודשיות לכל פקח .
 -2אומדן הפרויקט :

-3
-4
-5
-6

סוג משרה

עלות חודשית גלובאלית כולל מע"מ

רופא וטרינר

₪ 8,500

לוכד כלבים

₪ 25,000

פקח

₪ 7,000

מובהר כי תגבור מחלקת הווטרינריה לתקופה זמנית אשר לא תעלה על  3חודשים  ,ובמידת הצורך
יוארך החוזה .
על הרופא הווטרינר להיות בעל רישיון לעיסוק ברפואה ווטרינרית
על לוכד הכלבים להיות מוסמך לעסוק בלכידת כלבים על פי חוק .
הצוות אשר יבחר יכין תוכנית עבודה למניעת התפשטות מחלת הכלבת  ,אשר תאושר על ע"י המועצה
 ,ותכלול :


טיפול בכל הכלבים/חתולים משוטטים בישוב .



איסוף ורישום נתונים הכלבים/החתולים בישוב .

 חיסון ו/או הסגרה ו/או לכידת הכלבים/החתולים הלא מחוסנים .
 -7העבודה כוללת איסוף ואיתור הכלבים והחתולים ביישוב גם באמצעות עבודת שטח וביקורי בית .
 -8מובהר כי בעלי התפקידים שייבחרו יספק את השירות לעירייה כנותן שירות עצמאי– ולא במסגרת
יחסי עובד – מעביד  ,ו/או במסגרת עובד זמני לרשות .
 -9יש להגיש את ההצעה בכתב ,אך ורק ע"ג טופס ההצעה המצ"ב ,כשהוא חתום על ידי המציע ובצירוף
המסמכים והאסמכתאות הנדרשים.
 -10על המציע להציע הצעה ב %-תוספת או  %הנחה אחידים על מחיר האומדן שהינו מחיר גלובאלי
וכולל מע"מ לשירות  ,בטופס הצעת המחיר המצ"ב.
 -11את ההצעות יש להגיש ידנית בתוך מעטפה סגורה ,עליה ירשם "הצעה לאספקת שירותי תברואן",
למזכיר המועצה המקומית  ,עד ליום  12/09/2018שעה . 13:00
 -12הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
 -13המועצה איננה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
בברכה ,
מחלקת איכות הסביבה

טופס הצעה
לאספקת שירותים בתחום התברואה
לכבוד :
מועצה מקומית אכסאל
אני הח"מ __________________ ת.ז ___________________ מתכבד בזאת להגיש את
הצעתי לאספקת שירות ____________ למחלקת איכות הסביבה במועצה מקומית אכסאל ,
על פי תנאי ההזמנה להציע הצעות .
א .פרטי המציע :
שם המציע
ת.ז
כתובת
טלפון
מייל
ב .פרטי ההצעה :
הרני מציע אספקת שירותי __________ תמורת :
הנחה בשיעור אחיד וקבוע של  _________%על מחיר האומדן  ,ובסך הכל סכום ההצעה
מסתכם על סך __________ לחודש כולל מע"מ .
או
תוספת בשיעור אחיד וקבוע של  ________ %על מחיר האומדן ובסך הכל סכום ההצעה
מסתכם על סך __________ לחודש כולל מע"מ .
תאריך ___________
שם המציע ____________

חתימה _______________

