הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי יח"צ ותקשורת
מבוא
 .1המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") מזמינה חברות יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי
ליתן הצעות מחיר לביצוע שירותי יחסי ציבור ,ייעוץ תקשורתי וניהול משברים.
 .2הליך הבחירה ביועץ יחסי ציבור תקשורתי אינו בגדר מכרז ,אלא הליך פומבי לקבלת הצעות ,שיבחנו על
פי אמות המידה ושיקולים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם להוראות להלן.
 .3הצעת המחיר תוגש לפי מחיר לחודש *  12חודשים.
 .4את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  KATRIN@NEHO.ORG.ILוזאת עד ליום 15/01/2018
 .5עם החברה הזוכה ,ייחתם הסכם לשנה ובו אופציות להארכה עד ל 5 -שנים כולל.

השירותים המבוקשים:
השירותים אשר יינתנו על ידי היועץ למועצה יכללו בין היתר את ביצוע כל הפעולות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

גיבוש מדיניות תקשורתית לרבות מדיניות פרסומים ,הסברה וניטור אמצעי תקשורת.
גיבוש מדיניות תקשורתית לאירועי חירום ולשעת חירום.
סיוע בניהול משברים (אירועי חומ"ס גדולים) ,לרבות ניהול תקשורתי בשעת חירום.
קביעת יעדים שנתיים בתחום היח"צ וגיבוש תוכנית עבודה מפורטת ליישום.
סיקור וליווי ביקורי אח"מים וייזום סיורי עיתונאים בתיאום מלא ,ייזום וארגון מסיבות עיתונאים לפי
עניין ומינוף זירות תקשורתיות אלטרנטיביות.
סיוע בהעמדת עובד לפי הצורך בעת אירוע תקשורת.
הענקת שירותי משרד בבאר שבע עבור הקמת מרכז מידע לציבור בעת אירוע חירום לפי תיק החירום
"הסברה לציבור" .יובהר כי סעיף זה יופעל רק בעת חירום באישור מפורש של מנכ"ל המועצה.
העמדת תקציבאי/ת יח"צ לפעילות שגרתית.

תנאי סף:
.1
.2
.3
.4
.5

קיום משרד במרחב באר שבע שניתן לשימוש בהתראה של  30דקות בעת חירום כמפורט בסעיף 7
ברשימת השירותים מעלה.
קירבה פיזית עד  30ק"מ מנאות חובב לצורך הגעה למועצה בעת משבר.
צוות מקצועי בעל ניסיון כמפורט ברשימת השירותים מעלה.
זמינות לעבודה מיידית.
היעדר התקשרויות לליווי וייעוץ תקשורתי למפעלים וחברות הפועלים בתחום שטח השיפוט של המועצה
המקומית תעשייתית נאות חובב בעת הגשת ההצעה.

השיקולים לבחירה:
.9

הועדה וראש המועצה ,בבואם להמליץ ו/או לבחור ביועץ התקשורת ,יתנו דעתם המקצועית ,בין היתר,
לפרמטרים הבאים:
כישוריהם של המועמדים ,ניסיונם בייעוץ לגופים ציבוריים.
א.
יכולת החברה למלא את התפקיד במהירות ויעילות.
ב.
הועדה וראש המועצה לא יהיו חייבים להמליץ ו/או לבחור בהצעה הזולה ביותר.
ג.
עמידה בתנאי הסף כמפורט .
ד.

