הזמנה ל הגשת הצעות לביצוע סקר הבוחן את יעילות ההסכמים הבילטרליים בתחום מהגרי העבודה בישראל
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רקע
במסגרת יישום ההסכמים הבילטרליים בין ישראל למדינות שולחות עובדים בענפי החקלאות ,בניין וסיעוד מבקש
המרכז הבינלאומי להגירה וקליטה (להלן )CIMI:בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה לבצע סקר שנתי הבודק את
יעילות ההסכמים בדגש על צמצום תופעת דמי התיווך בהעסקת מהגרי עבודה ,כמו גם במאבק בניצול וסחר בבני
אדם בישראל .כמו כן ,מבקש הסקר לעמוד על מספר נושאים אחרים הקשורים לחיי המהגרים בישראל.

.2

תמצית ההזמנה
מטרת הסקר לבצע בדיקה עדכנית אודות תופעת דמי התיווך ותופעות אחרות הקשורות בחיי מהגרי עבודה
שנכנסו לישראל במסגרת ההסכמים הבילטרליים .הסקר יתמקד בעובדי חקלאות ,בניין וסיעוד .ההתקשרות
תתבצע בין  CIMIלבין גוף מקצועי ,בעל ניסיון מחקרי ויכולת מוכחת בתחום מחקרי הגירה .במסגרת
ההתקשרות מבקש  CIMIלקבל הצעות לביצוע סקר שנתי בעל דגש על ממצאים כמותניים הכולל גם ראיונות
פנים-אל-פנים עם העובדים .איתור העובדים יתבצע באמצעות הגוף המבצע ובסיוע .CIMI

.3

עלות המחקר
תקציב ההצעה לא יעלה על  ₪ 80,000כולל מע"מ

.4

מרכיבי המחקר
סקירת ספרות
א.
גיבוש שאלונים לקבוצות העובדים השונות
ב.
לפחות  75ראיונות פנים אל פנים עם עובדים בהתפלגות שווה בין הענפים
ג.
ככל הניתן ,איסוף מידע אמפירי
ד.
כתיבת המחקר ,בדגש על ניתוח כמותני
ה.
דו"ח סופי בעברית ואנגלית הכולל הצגה גרפית של הממצאים
ו.

לוח זמנים לביצוע
.5
מיום חתימת ההתקשרות (מועד משוער :סוף מרץ  )2016השלמת הסקר והכתיבה עד 20.11.2016
אמות מידה לבחינת ההצעה
.6
במסגרת בחירת ההצעה הזוכה ,יפעל המזמין על פי אמות המידה המפורטות להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
.7

ניסיון ויכולת מוכחת במחקר שטח בתחום ההגירה ()15%
ניסיון בחקר הגירת עבודה – יתרון ()10%
ניסיון של המציע במחקר ,בדגש על ניתוח כמותני ()25%
תוכן ההצעה המוגשת ()30%
עלות המחקר ()20%

מסמכים נדרשים להגשה:
הצעה בנוסח המצורף כנספח א' ,חתומה על ידי המציע ,ואם המציע הוא תאגיד יש להגיש את ההצעה
א.
כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.
אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976
ב.
אם המציע הוא תאגיד ,יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
ג.
תעודת רישום
.1

ד.

אישור עדכני (עד שנה) מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם המציע.
.2
אם המציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח ,יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
תעודת מלכ"ר.
.1
אישור ניהול תקין תקף.
.2

.8

לבירורים והבהרות ניתן לפנות למר יונתן פז במייל בלבד yonathanp@cimi.org.ill :עד לתאריך
.14.03.2016

.9

המציע יגיש את הצעתו ,כשהיא כוללת את כל המסמכים הנדרשים (כמפורט בסע'  8לעיל) כשהיא שלמה ומלאה
כראוי ,במעטפה סגורה במשרדי  CIMIבכתובת שלומציון המלכה  ,10ירושלים וזאת עד ליום  20.03.16יש לציין
על המעטפה עבור יונתן פז – " CIMIסקר – הסכמים בילטרליים" .בנוסף ,יישלח עותק של מסמכי ההצעה
בדואר אלקטרוני לכתובת yonathanp@cimi.org.il

.10

המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא .מובהר ,כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי
לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם,
או עם מציעים נוספים אחרים ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג .המזמין יהיה רשאי להתקשר
בהסכם ,עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהליך זה .בנוסף על
האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו  ,יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל
הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל הליך זה והכל בכפוף להוראות
הליך זה.

נספח א' – מרכיבי ההצעה
.1
.2
.3
.4
.5

.6

שם המוסד
שמות החוקרים ,תארים ושיוך מוסדי ומחלקתי
פרטי יצירת קשר :שמות החוקרים ,כתובת ,טלפון ,דוא"ל
ניסיון בתחום מחקר ההגירה (והגירת עבודה בפרט) ,כולל רשימת פרסומים רלוונטיים לתחום
תיאור הצעת המחקר:
מטרות המחקר
א.
מתודולוגיה (ראה סעיף  4לעיל)
ב.
תכנית עבודה ,כולל לוחות זמנים לביצוע
ג.
תקציב המפרט את כלל ההוצאות ומקורות המימון (ראה סעיף  3לעיל)

