עיריית רמת השרון

קול קורא להצטרף למאגר יועצים – טכנאי במה
(הגברה ,תאורה והקרנה) של עיריית רמת השרון
מהות:
 .1עיריית רמת השרון מזמינה טכנאי במה (הגברה ,תאורה והקרנה) (להלן" :הטכנאי")
להצטרף למאגר יועצים  -לטובת עבודות הגברה ,תאורה והקרנה של אירועים.
 .2טכנאי המעוניין להצטרף למאגר יהיה מחויב לעמוד בתנאים להלן ,וכן לבצע את העבודה
לפי תנאים שמפורטים בהמשך.
 .3עיריית רמת השרון תשלם תמורה לפי התעריף המפורט בהמשך.
 .4הקול קורא מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים באופן שוויוני.

תנאי סף:
 .1הטכנאי צריך להיות בעל ניסיון בתחום שירותי טכנאות במה (הגברה ,תאורה והקרנה).
 .2על הטכנאי לבצע את העבודה בעצמו ,במידה ויציע ספק מטעמו עליו לקבל אישור מראש
ממזמין העבודה בכתב.
 .3על הטכנאי ו/או הטכנאים מטעמו (ספק כאמור בסעיף  )2להיות בעלי מקצוע עם ניסיון מוכח
של  3שנים לפחות בטכנאות במה.
 .4הטכנאי מצהיר כי הוא בעל האמצעים ,הידע והמיומנות לבצע עבור העירייה את השירותים
באופן ,במועדים ובתנאים המפורטים בבקשה זו.
 .5הטכנאי או מי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות ,במקצועיות ובמיומנות על
פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
 .6הטכנאי יפעל לפי ההנחיות של הגורם המפעיל בעירייה ובכלל זה שעות הפעילות/זמני
הגעה ,ושימוש ראוי בציוד במסגרת דרישות האירוע ,כאמור בהערה מטה.
 .7אין באמור התחייבות מצד עיריית רמת השרון לעשות שימוש בשירותי הטכנאים אלא
לפי ראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
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עיריית רמת השרון
תעריפים
סוג השירות

עבור עבודה שאורכת

סך כל התמורה ,לא
כולל מע"מ* לטכנאי
אחד

עד  6שעות בסה"כ

 700שקלים
עבודה טכנית באירועים  -הגברה,
תאורה והקרנה (משלב ההקמה ועד

עד  10שעות בסה"כ

 1000שקלים

הפירוק ,כולל)
עד  12שעות בסה"כ

 1200שקלים
*הערות:
לתמורה יתווסף מע"מ כדין.
התמורה כוללת תשלום גם עבור כל ההוצאות הנלוות ,כולל נסיעות.

העלות מתייחסת לאדם אחד המבצע את העבודה ,באמצעות הציוד שנמצא בבית יד לבנים או במקום
אחר בעירייה.
המציע מתחייב להשתמש בציוד הקיים ,תוך שמירה על תקינות הציוד.
פרטי הצטרפות למאגר:
מועד:
את הרישום ניתן לבצע עד יום רביעי  31.8.22באתר האינטרנט של עיריית רמת השרון ,תחת
הלשונית 'קול קורא' או במעטפה סגורה בבית יד לבנים בימים ראשון עד חמישי בין השעות .9-17
שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל  osnat_l@ramat-hasharon.muni.ilובטלפון03-5483852 :

אסנת אוליאל לימור
מנהלת בית יד לבנים
עיריית רמת השרון
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