בקשה להגשת מועמדות לעבודה כפרילנס במרכז מ.י.ה  -שפ"מ יהוד-מונוסון
.1

עיריית יהוד-מונוסון מזמינה אותך בזאת להגיש מועמדות לעבודה כפרילנס במרכז מ.י.ה -
שפ"מ יהוד-מונוסון.
ההתקשרות הכוללת בהתאם לקול קורא זה הינה עד לסך של  ₪ 140,000בתוספת מע"מ.

.2

השירותים המבוקשים:
א .טיפול פסיכולוגי
ב .הדרכת הורים
ג .אבחון פסיכולוגי
ד .הדרכה/סדנאות לצוותי חינוך
ה .סדנאות/טיפול קבוצתי
ו .תרפיה /טיפול משפחתי

 .3תשלום
לפסיכולוגים התשלום הינו ע"פ תעריפי מרכז מ.י.ה -שפ"מ.
למטפלים שאינם פסיכולוגים (כגון מטפלים באומנות ,דרמה ,מדריכי הורים ) התעריף
המקסימלי יהיה ע"פ תעריפי הנש"מ פחות  4%לתקורה.
 .4קריטריונים להגשת מועמדות
לפסכולוגים/יות :
א .מומחים ומעלה או לפחות מתמחים לאחר  3שנות התמחות.
ב .ידע וניסיון מוכח בטיפול/אבחון/הדרכת הורים
ג .המלצות
למטפלים שאינם פסיכולוגים
א .בעלי תואר אקדמי הרלוונטי לתחום מומחיותם
ב .ידע וניסיון מוכח בתחום עיסוקם
ג .המלצות

 .5שונות:
א .עיריית יהוד מונוסון רשאית להכניס בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות,
שינויים ו/או תיקונים במסמך זה ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
ב .עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לבחור במועמדות כלשהי וכן לשנות ו/או לבטל את
המועמדות .וכן לבצע מול המועמד רק אחד או יותר מהשירותים המבוקשים( .למשל  ,יתכן
ומועמד יבחר לעסוק רק בטיפול או רק בהנחיית קבוצות וכו')
ג .העירייה רשאית לפסול הגשת מועמדות שהיא בלתי סבירה בשל מחיריה ,תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לתנאים ,באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ד .העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,כושרו
ויכולותיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה ,ואת ניסיונה וניסיון גופים
ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר .בכל מקרה שהמועמד הזוכה לא יבצע את העבודה
בהתאם לחוזה שיחתם ,או שזכייתו תבוטל מכל סיבה שהיא ,תהיה העירייה רשאית
להעביר את הזכייה ,לכל מי שתמצא לנכון ,לרבות משתתף אחר בהגשת המועמדות.
ה .עיריית יהוד מונוסון רשאית לבחור מועמד זוכה אחד ו/או מספר מועמדים זוכים.
ו .על המציע להתחייב במסגרת ההסכם ,כי בעת מתן השירותים לעירייה ,לא יפעל מתוך ניגוד
עניינים וימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין
עבודתו עבור העירייה לבין יתר עיסוקיו .כאמור בסעיף  7בנספח.
 .6אופן הגשת ההצעה:
א .על ההצעה לכלול קו''ח ,תעודות על השכלה ומעמד מקצועי.
ב .המלצות או לפחות פרטי הקשר של שני ממליצים.
ג .מילוי הטופס המצורף בנספח.
יש להגיש את ההצעה לידי מר רפי ארז ,מנהל מרכז מ.י.ה  -שפ"מ ,בכתובת:
.rafie@ye-mo.org.il

מועד אחרון להגשת מועמדות 8/5/22 :בשעה .14:00
בחתימתו על ההצעה ,מתחייב המציע כדלקמן:
 .7כי קיבל את כל המידע הנדרש לו לצורך הגשת הצעתו ,וכי הוא מתחייב לעמוד בכל הדרישות
כאמור במסמך זה.
כי הינו בעל ניסיון הנדרש לעבודה זו ובעל הידע והמיומנות ,הניסיון והיכולת הנדרשים לבצע
עבודה זו  ,וכי הינו מצרף להצעתו את המסמכים המעידים על כך.
ככל שתזכה מועמדותו וככל שיאושר על ידי ועדת המכרזים ומועצת העיר יהוד מונוסון ,הרי
שלא יאוחר מ 7 :ימים יחתום על חוזה בנוסח המצורף.

הצעה:
להלן הצעתי לעבודה כפרילנס במרכז מ.י.ה  -שפ"מ ,עיריית יהוד מונוסון.
מצורפים קורות חיים וטופס ניגוד עניינים.
אני מתחייב בחתימתי למלא אחר כל הוראות הבקשה להגשת המועמדות המצורפת להצעתי זאת
והחתומה על ידי.
שם:

_________________________כתובת_______________________________:

טלפון __________________________ :מייל________________________________:
פקס ___________________________ :טלפון נייד____________________________:

• יש לצרף קו"ח ,תעודות והמלצות כמצוין לעיל בסיף .6

___________________
תאריך

_____________________
חתימה

