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  קול קורא לקבוצות בקהילה לקידום פעילויות לשמירה על הסביבה

  

 -" והעירייה" - מודיעין מכבים רעות, בשיתוף עם המשרד להגת הסביבה (להלן בהתאמה עיריית

המעוייים לפעול לטובת שיפור איכות החיים והמרחב  ,"), פוה בזאת לתושבי העירהמשרד"

-הציבורי ברמת השכוה ו/או העיר, להציע הצעות במסגרת קול קורא זה, לביצוע פרויקט סביבתי

  .)"הפרויקט" –שמטרתו קידום השמירה על הסביבה (להלן  חברתי

  

להגת הסביבה, בעיין שפורסם על ידי המשרד  8578קול קורא זה מפורסם במסגרת קול קורא מס' 

 –סיוע לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חיוך בושא סביבה בקהילה לשת תשע"ט (פרק ג' 

פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה), אשר הוראותיו מפורסמות באתר האיטרט של 

  .המשרד

  

 :הצעות להגיש הרשאים הגופים

אשר במועד , העיר תושבישחבריה קבוצות אך ורק  זה, רשאים להגיש הצעות במסגרת קול קורא

   .פרסום קול קורא זה הן פעילות במשך פרק זמן של שתיים לכל הפחות

  

 :התקציב היקף

 לכל קבוצה. ₪ 20,000 סךתעמוד על וקבוצות שתי תיתן לכל היותר ל התמיכה

  

  :סף תאי

 .חברי הקבוצה תושבי העיר 

 תיים לפחות פועלת הקבוצהה.לעירי מוכרתופעילותה  ש 

 פעילות הקבוצה ומטרותיה איקידום מטרות מסחריות.שם ה ל  

 ויפרויקט חדש הפרויקט היתמך , לא ה אחד עם ועולה בעבריות בקית. המדיהעירו 

  ה  הפרויקטמטרתה/העיר קידום השמירה על הסביבההיפעילות  והוא כולל, ברמת השכו

 בקרב סביבתית מודעות העלאת, תוך חברתי-בהיבט הקהילתי סביבתי והן-הן בהיבט הפיזי

  הציבור.

  דרשיםמלאה וההצעה כוללת התייחסותושאים היה זו מפורטת לכל הבפ. 
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  אופן הגשת ההצעה:

תחום בההצעות שיוגשו לעירייה על פי קול קורא יכולות לעסוק בכל ושא שייבחר על ידי המציע 

ההצעות על המציעים להתייחס, בין היתר, לכל הושאים והעייים הסביבה. במסגרת השמירה על 

  :המפורטים להלן

  

  לכל הפחות  כקבוצה שביצעה הפעילותעל הקבוצה להציג את עצמה, את חבריה ואת

 האחרוות. בשתיים

 ושא הסביבתי אליו מתייחס הפרויקט המוצע במסגרת ההצעהה. 

  ,וחשיבותותו ייחודיותיאור הפרויקט; 

 קהילתיים;-וחברתיים סביבתיים-שילוב היבטים פיזיים 

  ון, הקמה ושימושקהילה ותוהמעורבותשבים בייזום, תכ. 

 ית מפורטת לשיתוף הקהילהתוכ; 

 יתים) 3 לפחות(זמן  לאורך הפעילות ושימור לתחזוקה תכש ; 

 י דרךהפרויקט לביצוע אב;  

 ים לוחולהפעלה של הפרויקט המוצעהתייחסות מפורשת לשלבים לביצוע  כולל זמ; 

 ון וביצוהדרוש לצורך ה פירוט תקציביעפרויקט המוצע, לרבות תכ; 

  הפרויקט מתחייב להפעיל את לפיה כל אחד מהם חברי הקבוצה יש לצרף התחייבות של

 לפחות. שה אחתלמשך 

 

  בחית ההצעות:

  לאחר קבלת ההצעות תבחן העירייה את ההצעות שהוגשו לה כדלקמן: 

תבחן העירייה האם המציע עומד בתאי הסף המפורטים בקול הקורא לעיל לצורך  בשלב הראשון

  הגשת הצעה והאם ההצעה כוללת את כל הושאים והעייים הדרושים.

תבחן העירייה את ההצעות שמצאו עומדות בכל התאים המפורטים לעיל, וזאת על פי  בשלב השי

  :אמות המידה שלהלן

 

 ושאותו  הקודות; 25עד  –הסביבתי שבו עוסק הפרויקט המוצע ומידת חדש  

  ים  3עד   –משך פעילות הקבוצהקודות,  10 –ש ים  4עדים 4, מעל 20 –שקודות 25 ש;  

  ית לשיתוף הקהילה בביצוע הפרויקט המוצע, ובכלל זה, רמת המעורבות שלאיכות התכ

 ;קודות 25פרויקט. עד הקהילה והאפשרות לרתום תושבים לביצוע ה
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 ית התחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן של הפרויקט (זאת, בין היתרבהסתמך , איכות תכ

 ;קודות 25 –על פעילויות קודמות של הקבוצה שהגישה את ההצעה). עד 

  

, יזכו הזוכותהצעות ה ההצעות ייבחו ע"י ועדה ובה ציגי העיריה וציג משרד הגת הסביבה.

(עשרים אלף שקלים חדשים) לכל  ₪ 20,000כספית לביצוע הפרויקט המוצע בסכום של  תמיכהל

הודעה תימסר לקבוצה היקוד הקובע תהיה התוצאה הממוצעת של כל היקוד בכללותו.  .היותר

  .הזוכה, שהצעתה תקבל את מירב הקודות

  

 :תשלום תאי

 דרשים שירותים ,מקצועי ליווי, פיזיות תשתיות עבור הקמת הבחרות לקבוצות תיתן התמיכה

 כוח הוצאות בגיןמימון או תשלום ייתן כל  לא; הפעילות ביצוע לצורך והצטיידות וביצוע לתכון

טרם כל ; שאושרה לתמיכה מעבר תמיכה לקבל יתן לא; עצמית עבודה על הצהרה או אדם

לקבל תחילה את אישורה של מחלקת איכות ותכון סביבה. על הזוכה , התקשרות או רכישה

  .יהכל החיותלאחר שהתמלאו בהתאם להליה וע"י גזברות העיריה  יבוצע לספקיםהתשלום 

  

  כללי:

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות ו/או 

  ותיהם, לרבות לצורך השלמת מסמכים ומידע.פרטים וספים בקשר עם המציעים ו/או עם הצע

  

הגשת ההצעות במסגרת קול קורא זה היה הה באחריותו ועל חשבוו של המציע, והעירייה לא 

  תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פייה זו ו/או הגשת הצעה על ידו. 

  

הסביבה העיריה שומרת  להגת המשרד בהחיות שיוי ויחול במידהעל אף האמור בכל מקום אחר, 

כמו כן,  בה מפיה זו ו/או מהתאים האמורים בה ולעשות בה כל שיוי. לעצמה את הזכות לחזור

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל הצעה, לבטל בכל שלב הליך זה ו/או את 

ת על פי שיקול הפעילות המתוכת על פיו, להל משא ומתן עם המציעים ולעשות כל פעולה אחר

דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טעה, דרישה או תביעה כגד העירייה ו/או המשרד 

 ו/או מי מטעמם בשל כך.
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, התקשרות עם פעילותכל  ביצוע טרם הסביבה איכות מחלקתבכתב מאת  אישור לקבלעל הזוכה 

לציין כי הפרויקט עשה בסיוע עיריית עליו בכל פעילות הסברה ופרסום  או פרסום כלשהו. ספקים

 .סמלי העיריה והמשרדמודיעין מכבים רעות והמשרד להגת הסביבה וכן לכלול את 

   .העיריה י"עובכתב  מראש תעשה רק באישור הציבורי במרחב תשתיות הצבת

  

   .למען הסר ספק, הליך זה איו מהווה מכרז ואיו כפוף להוראות דיי המכרזים

 

 לדוא"ל  או 6סביבה, דם המכבים  ותכון איכות למחלקת להגיש יש ההצעות את

 YAEL_MS@MODIIN.MUNI.IL 12:00בשעה  28/2/19 מיום יאוחר לא.  


