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תאגיד הבריאות
ליד המרכז הרפואי תל אביב
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הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר ,WWW.IEC.CO.IL :בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון.
יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים ,לרבות דחיית מועד הגשה ,באתר האינטרנט של החברה.

הזמנה להציע הצעות לרכישת קוטג'
ברח' פינסקר  ,3חולון

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בבית פרטי קוטג' תלת משפחתי בשטח
רשום  124מ"ר וחניה צמודה )שלוש קומות מעל קומת מרתף  +קומת גג
ומרתף משותפים( המצוי ברח' פינסקר  ,3חולון והידוע גם כת"ח  1בחלקה
 388בגוש  .6020הנכס נמכר במצבו כפי שהוא )" .("As-Isעל המציע לבדוק
בעצמו את מצבו הרישומי ,המשפטי והתכנוני של המגרש.
התמחרות תתקיים במשרד הח"מ ביום  ,26.4.22בשעה .14:00
את ההצעה לרכישת הנכס ,יש למסור למשרד הח"מ עד למועד ההתמחרות
רק על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ ,בצרוף שיק בנקאי
בגובה  10%מערך ההצעה ובצירוף חוזה מכר חתום ע"י המציע .השיק
הבנקאי יופקד ,ובמידה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ,יחולט.
נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
הנכס יימכר בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה בלבד .המכר אינו כפוף לדיני
המכרזים .אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה
כלשהיא ,והוא שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ ו/או לנהל תחרות בין
המציעים בכל דרך שיבחר ,או לא לקבל הצעה כלשהיא.

ישראל בודה ,עו"ד ,כונס הנכסים

שרגא בודה ,משרד עורכי דין
רח' ז'בוטינסקי  ,7קומה  38מגדל משה אביב ,רמת גן52520 ,
טל'  03-6131000פקס' 03-6121200
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מכרז פומבי מס' 110.2022
לרכישת ,אספקת ותחזוקת מדפסת
תלת מימד ניילון

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל
אביב )ע"ר( )להלן :המזמינה( מבקשת הצעות
לרכישת ,אספקת ותחזוקת מדפסת תלת
מימד ניילון הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות
קישור ,מאתר האינטרנט של המזמינה
שכתובתו www.tasmc.org.il/michrazim/
Pages/michrazim-Health-Corp.aspx
זאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת.
במכרז יבחר זוכה אחד ,לפי אמות המידה
כמפורט במכרז .המזמינה אינה מתחייבת
לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה
שהיא .המזמינה רשאית לבטל או להרחיב
או לצמצם את היקף המכרז ,בגלל סיבות
תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ו/או
אחרות ,לפי שיקול דעתה.
תנאי סף (1) .הוא בעל ניסיון של  10שנים
לפחות באספקת ותחזוקת הציוד המוצע על
ידו ) (2לציוד המוצע על ידו אישור אמ"ר ו/
או  CEאו אשור תקן בטיחות אחר המתאים
למכשור והמקובל על המזמינה לפי שיקול
דעתה המוחלט (3) .למציע אישור רשויות
מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה(4) .
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת
המכרז ,הם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
בכפוף לתנאי המכרז ,המכרז יתנהל בשלבים,
כאשר במסגרת השלב התחרותי המזמינה
תנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ,בטרם
קביעת הצעה זוכה.
המועד האחרון להכנסת ההצעות כמפורט
במסמכי המכרז נקבע ל 5.5.22-בשעה .12:00

מועצה מקומית ג'דידה-מכר

דרוש מנהל יחידת חירום ובטחון

היקף המשרה .100% :דירוג :מח"ר .מתח דרגות.38-40 :
תיאור התפקיד :ניהול ,הכנה והפעלת מערך החירום
והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים ,ובסיוע הדדי
עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום ,תוך שיתוף פעולה עם
הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.
עיקרי התפקיד* :ניהול יחידת חירום וביטחון ברשות
המקומית* .הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון
ברשות* .הובלת היערכות הרשות המקומית למצבי חירום.
*ניהול אירועי חירום ברשות בשגרה ובחירום* .ניהול מערך
האבטחה והביטחון ברשות בעת שגרה וחירום* .הכנת
מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום* .ניהול ותחזוקת
מחסני חירום וציוד לחירום* .ניהול ותחזוקת מקלטים
ציבוריים* .ניהול תחום חירום וביטחון במוסדות החינוך.
*ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול
הגורמים הרלוונטיים.
תנאי סף :השכלה ודרישות מקצועיות :בעל תואר אקדמי
ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ.
או :הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  39לחוק
ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג.2012-
מכלול הבחינות שמקיימות הרבנות הראשית לישראל
)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(
או :בעל  12שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן.
ניסיון ניהולי• :מועמד בוגר קורס קצינים ובעל תואר אקדמי
יתרון  -ניסיון פיקודי של שנתיים לפחות.
•מועמד בוגר קורס קצינים בעל  12שנות לימוד -ניסיון
פיקודי /ניהולי של  4שנים• .מועמד שאינו בוגר קורס
קצינים -ניסיון פיקודי /ניהולי של  5שנים לפחות ,או שביצע
קורסים והכשרות אחרות לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.
ניסיון מקצועי• :בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית
 5שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירותי החירום
וביטחון• .הנדסאי רשום 6 -שנות ניסיון• .טכנאי מוסמך-
 7שנות ניסיון• .בעל תעודת  12שנות לימוד 8 -שנות ניסיון.
דרישות נוספות• :רישיון נהיגה בתוקף -חובה• .שליטה
בשפה העברית ברמה גבוהה ,שפות נוספות בהתאם לצורך.
•שליטה ביישומי מחשב וידע ביישומי תוכנת האופיס.
•היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
כפיפות* :כפיפות לראש המועצה או מנכ"ל הרשות המקומית
בלבד* .מונחה מקצועית ע"י מינהל החירום במשרד הפנים,
רח"ל ,פקע"ר.
יש להגיש קורות חיים בצירוף טופס מועמדות )ובצירוף
התעודות והמסמכים הרלוונטיים( עד ליום  23/4/2022בשעה
 14:00במחלקת משאבי אנוש במועצה .המודעה מיועדת
לנשים וגברים כאחד.
סוהיל מלחם  -ראש המועצה

