אל :ועדת השלושה

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
הבקשה מסתמכת על תקנה  )4(3ו\או  )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ''ח – .1987

יחידה מזמינה:

מחלקת חינוך

תאריך חוות דעת:

25.8.2019

-

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין \ שירות \ העבודה)

היחידה:

מחלקת החינוך

מעוניינת לבצע:

הפעלת תכנית למנהיגות ,להעצמה ולמצוינות בקרב ילדים ובני נוער

התקשרות עם:

קרן רמון

ולשם כך נדרש:
קרן רמון עמותה המקדמת חינוך ומצוינות בקרב ילדים ובני נוער ,המפעילה את תכנית
מועדון הטייסת למנהיגות חיובית חברתית וערכית ,להעצמה ומצוינות בקרב ילדים ובני נוער.
-

תכונות מאפיינים של הטובין \ השירותים הנדרשים הינם:

היקף של חצי משרה בכל בית ספר לאורך כל שנת הלימודים ולמשך  3שנים .התכנית
השנתית כוללת פעילויות אתגריות ,קשר רציף עם טייסת מבצעים בבסיס נבטים הסמוכה
ליישוב ,טיסה בשמי הארץ ,אתגרים פיזיים :קירות טיפוס ומסע.
ביקור בבסיס חצרים בסיום קורס טייס ,הדרכה בבסיסי חיל האוויר ביום העצמאות בשיתוף
עם טייסי חיל האוויר.
מנטור המלווה את הילדים במהלך שעות בית הספר ובשעות אחר הצהרים :ביקורי בית,
העצמה והתנדבות בקהילה.
עבודה תיאורטית באימון אישי ומעשי.
-

האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל
פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמא חיפוש באינטרנט ,התכתבות עם
ספקים ,פגישה או שיחה עם ספקים ,פרסום חיפוש בעיתונות הכתובה וכדומה):

לא ידוע לנו על ספקים נוספים
לצורך כך אנו מבקשים לפנות באמצעות קול קורא
-

ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות ,יש לפרט את
הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק
שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד):

למיטב ידיעתנו אין ספק נוסף

-

נימוקים והערות נוספות:
נדרש בדחיפות

-

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ''ל?
לא

ספק יחיד מיום1.9.2019 :

ועד ליום:

 31.8.2022שלוש שנות לימוד

שם הספק:

קרן רמון

ספק זה הינו:

בתחום החינוך

סכום ההתקשרות:

 ₪ 140,000לשנת לימודים כולל מע''מ

סעיף תקציבי:

תגבור לימודי 1811000780

תקופת ההתקשרות המבוקשת – שלוש שנות לימודים :תש''פ ,תשפ''א ,תשפ''ב

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך התקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זאת ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,
רחל לנצ'נר
מנהלת מחלקת חינוך

