עיריית נס ציונה
קול קורא לשיתוף פעולה במתן שירותי ייעוץ ,תיאום וליווי עיריית נס ציונה בפעילויות בתחומי איכות חיים
וסביבה לרווחת התושבים בנס ציונה
 .1תיאור השירותים
השירותים נשוא הקול קורא הינם כמפורט להלן:
א .מתן שירותי ייעוץ ,תיאום וליווי עיריית נס ציונה (להלן" :העירייה") בקשת עשייה רחבה עם ציבורים
ומגזרים שונים (ילדים ,בני נוער ,מבוגרים וקשישים) בתחומי איכות חיים וסביבה לרווחת התושבים
כשהמטרה הינה הקמת תהליך משלים לתשתית "ירוקה" קיימת בעיר נס ציונה ובעיקר "חיבור" תהליכים
קהילתיים למגמה רחבה יותר ,תוך שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה ,גופים וארגונים רלוונטיים -התנהלות
לקיימות בר קיימא בעיר נס ציונה.
ב .ייעוץ ,תיאום וליווי העירייה בפעילויות הבאות:
 תחרויות מקומיות  -פעילות הפעלתית ,הנושאת אופי ותכנים של יופי ,אסתטיקה ,ניקיון ,איכות
הסביבה  -התנהלות לקיימות ואיכות חיים בכלל ,בגופים כמו :גני ילדים ,בתי ספר ,מרפאות ,תחנות
דלק ,בתי עסק ועוד.
 פעילות ילדים ובני נוער  -שיתוף ,ליווי וחניכת בני נוער בפעילויות שונות ומגוונות כמו" :כיתה ירוקה"
פרויקט מחויבות אישית ,נאמני סביבה ועוד.
 פעילות בוגרים ומבוגרים  -גיבוש גרעין מתנדבים ,מוכשר ומוסמך ,אשר יפעל בקשת עשייה רחבה
ברשות בתחומי איכות חיים וסביבה.
 חניכה  -ליווי העירייה באופן הדוק בהיערכות לקראת התחרויות הארציות השונות ובשלל פעילויות
אחרות.
 פרויקטים בשיתוף הקהילה  -ייזום ,תכנון וגיבוש פרויקטים נושאיים ,כמו נטיעות ,ימי ניקיונות ,שיפוץ
בתי קשישים ,חלוקת סופגניות בחגים לבתי גיל שלישי (בשילוב בית הספר והקהילה) "הפנינג ירוק"
ועוד.
 שילוב בוועדות היגוי רלוונטיות במסגרת הרשות.
ג .על הגוף המפעיל להעסיק על חשבונו רכז אשר באמצעותו יינתנו השירותים כמפורט לעיל .הרכז יעבוד
במשרה מלאה
ד .יובהר כי ה שירותים נשוא הקול קורא ניתנים כיום לעיריית נס ציונה על ידי "המועצה לארץ ישראל יפה".
 .2תקופת הפעילות
א .תקופת הפעילות הינה למשך  12חודשים.
ב .לעירייה נתונה האופציה להארכת תקופת הפעילות לשתי תקופות נוספות של שנה או חלק ממנה ,תקופה
אחת בכל פעם.



 .3על המציע לעמוד בדרישות הבאות:
המציע הינו תאגיד המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף.
למציע ניסיון של  3שנים לפחות במתן השירותים כמפורט לעיל בסעיף .1
 .4כפיפות:

מנהל מחלקת איכות הסביבה וקיימות.

 .5העירייה:
העירייה תישא בתשלום בסך  ₪ 38,000.-לשנה לא כולל מע"מ ב 12-תשלומים חודשיים שווים ,ותאפשר למציע
הזוכה להשתמש במשרד בשטח  12מ"ר ,במבנה העירייה שברחוב אבנר בן נר בנס ציונה ,לצורך הפעילות נשוא
הקול קורא .המשרד יכלול ריהוט בסיסי (שולחן ,כיסאות ,ארון) ,ודרכי תקשורת -טלפון ,קו לאינטרנט.
יש להגיש הצעה בצירוף פרופיל חברה ,המלצות ומסמכים נוספים להוכחת הניסיון הנדרש כמפורט לעיל עד
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המודעה מנוסחת בלשון זכר לצורך הנוחות ומופנית לגברים ונשים כאחד.

