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  עמותת לב אחד – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 סיוע לחברה להערך לפעילות בשעת חירום וכן סיוע בפעילות בשעת החירום

 

, מודיעה בזאת החברה למתנ"סים מרכזים 1993-בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .1

לשם סיוע  580461689 ד מספרעמותת לב אחעם  צ(, כי בכוונתה להתקשר"יים בע"מ )חלקהילת

 לחברה להיערך לפעילות בשעת חירום וכן לסייע בפעילות בשעת חירום.

 :מטרות ההתקשרות .2

סיוע לחברה בבניית תיק החירום של החברה, ובפיקוח וטיוב תיקי החירום של המרכזים   .א

 הקהילתיים

 תורה ושיטת הפעלת מתנדבים בעתות חירוםגיבוש והטמעה של  .ב

 סיוע לחברה בהקמת מרכזי התנדבות לחירום במרכזים הקהילתיים .ג

 בעלי התפקידים השונים בחברה בהערכות לחירוםשותפות בבניית הכשרות ובביצוען ל .ד

 בדגש בהפעלת החמ"ל הארצי והחמ"לים המחוזיים סיוע לחברה בעבודה בשעת חירום .ה

 סבת פעילות מערך המתנדבים למתן מענים בעתות חירוםסיוע לארגון של"מ בה .ו

כלי העבודה המרכזי של המרכזים הקהילתיים במתן מענה בשעת חירום הינו שימוש במתנדבים לא  .3

מקצועיים ולאור כך גם תיבנה תורת ההפעלה ויבחר הגוף המייעץ לחברה אשר יש לו ניסיון בתחום 

 זה.

 :תנאי סף להתקשרות   .4

 ספק שהינו בעל ניסיון בסיוע להיערכות ארגון להובלת מתנדבים לא מקצועיים בחירום. .א

אנשים בהערכות להתנדבות אזרחית לא  5,000ספק בעל ניסיון בביצוע הכשרות למעל ל .ב

 מקצועית בחירום בחמש השנים האחרונות.

ועי חירום איר 3מתנדבים לא מקצועיים בלפחות  10,000ספק בעל ניסיון של הפעלת מעל ל  .ג

 .2006רשויות מקומיות לפחות  מאז שנת  10ובמגוון מצבי חירום )בטחוני ואירוע טבע(, ב 

בשעת חירום וביצוע  ,לא מקצועיים ,בהפעלת מתנדבים הינם בעלי ניסיוןבהעדר גופים נוספים אשר  .5

נתה מודיעה החברה על כוובהתאם לתנאים המפורטים לעיל, וזאת  הכשרות והערכות לשעת חירום

 .באופן המפורט עמותת לב אחדעם  להתקשר

גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים רשאי  .6

מכרזים במייל רכש ומנהלת  -לגברת עלית בביוף ,  5.12.16לפנות ולהודיע על כך עד 

elit@matnasim.org.il 073-2870240ש לוודא קבלת המייל בטלפון י 

 רצ"ב חוו"ד הגורם המקצועי. .7
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