 28מרץ2018 ,

הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית במועצת נאות חובב
מבוא:
.1

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") מזמינה את ציבור רופאים וטרינריים ליתן
הצעות מחיר לביצוע שירותי פיקוח רפואי וטרינרי במתקן לייצור מוצרים מן החי.

.2

הליך הבחירה במפקח הרפואי וטרינרי אינו בגדר מכרז ,אלא הליך פומבי לקבלת הצעות ,שיבחנו על פי
אמות המידה ושיקולים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם להוראות להלן.

.3

עבודת הפיקוח תבוצע בהתאם להנחיות משרד החקלאות ,בהיקף של  9שעות שבועיות (  20%משרה)
מחולקות לשני ימי פיקוח של  4.5שעות כל אחד.

.4

הצעת המחיר תוגש לפי מחיר  20%משרה חודשית *  12חודשים.

.5

את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  MIHRAZIM@NEHO.ORG.ILוזאת עד ליום 15/04/2018
בשעה .12:00

.6

עם היועץ הזוכה ,ייחתם הסכם לשנה ובו אופציות להארכה עד ל 5 -שנים כולל.

השירותים המבוקשים:
המפקח הרפואי וטרינרי מתחייב לבצע פיקוח על פי הדרישות של משרד החקלאות כפי המפורסם באתר משרד
החקלאות

()http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/Pages/default.aspx

ולספק את השירותים הבאים:
בקרה אחר חומרי גלם.
.1
.2

בקרה ואכיפה של יישום סטנדרטים היגייניים ועמידה בדרישות התקנות והנהלים לסביבות הייצור.

.3

מניעת זיהום צולב ובטיחות ביולוגית.

.4

דיגום ומעקב תוצר מוגמר.

דרישות התפקיד:
.1

השכלה :הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל.

.2

עדיפות לבעלי תעודת הסמכה על ידי השירותים הווטרינריים לעסוק ברפואה וטרינרית רשותית.

.3

רישום מקצועי :הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל ,לפי חוק הרופאים
הווטרינרים ,תשנ"א – 1991

.4

יתרון לבעלי ניסיון לעבודה עם רשויות.

.5

שפות :עברית ברמה גבוהה ,אנגלית לקריאת ספרות מקצועית,

.6

יישומי מחשב :שליטה טובה מאד בתוכנות ה – . OFFICE

.7

רישיון נהיגה בתוקף.

.8

ניסיון של לפחות שנתיים בפיקוח על מוצרים מן החי.

השיקולים לבחירה:
הועדה וראש המועצה ,בבואם להמליץ ו/או לבחור במפקח הרפואי וטרינרי ,יתנו דעתם המקצועית ,בין היתר,
לפרמטרים הבאים:
א.

כישוריהם של המועמדים ,ניסיונם בפיקוח על מוצרים מן החי.

ב.

יכולת המפקח הרפואי וטרינרי למלא את התפקיד בשעות לא שגרתיות.

ג.

חברי וועדת הבחירה לא יהיו חייבים להמליץ ו/או לבחור בהצעה הזולה ביותר.

ד.

עמידה בתנאי הסף כמפורט.

בברכה,
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

