
 מונוסון -עיריית יהוד

 מתן רשות שימוש לא ייחודית  

 הרך  לגילהמרכז -"ההתחל במרכז

 

 הזמנה להציע הצעות 

 

קבלת רשות שימוש, לא בלעדית,  בזה הצעות ל  זמינהמ  "(העירייה)להלן: "  מונוסון -יהודית  יעיר .1

התחל"ה הדגנים    במרכז  ברח'  המותאמים  54הנמצא  והרצאות  סדנאות  חוגים,  להפעלת   ,

עיסוי    בייבי,  יוגה  לתינוקות,  התפתחותי  ליווי  כגון:  שלוש.  עד  לידה  בגילאי  לילדים  להורים 

תינוקות, סדנת הנקה, תנועה והתעמלות לנשים לאחר לידה, תזונה ואורח חיים בריא, הדרכות 

 הורים והפעלת גן עם אמא/אבא. 

 

העומדים, במועד הגשת בישראל  כדין  הרשומים    ,יחידים או תאגידים   להגיש הצעותרשאים   .2

 ההצעות, בתנאים המפורטים להלן:  

 

 מי שהינו בעל תעודת הסמכה בכל אחד מהתחומים הרשומים מעלה.   .2.1

 שנתיים לפחות, בקורס המוצע על ידו.מי שהינו בעל ניסיון של  .2.2

מי שצירף להצעתו תצהיר ואישורים הנדרשים, על שם המשתתף, לפי חוק עסקאות גופים   .2.3

 )להלן: "החוק"(.   1976 –תשל"ו ציבוריים, 

 

על פי מפגש בודד )סכום המפגש הבודד יוכפל במספר המפגשים בעת  ם ההצעה תהיה לתשלו .3

  טופס הצהרת המשתתף הצעות תוגשנה על גבי  .  רשות השימושעבור מתן זכות    חתימת החוזה(,

ה דמי  בסכום  לנקוב  המשתתף  פעמי  שימושועל  ידו,  החד  על  חדשים.  המוצע  דמי   בשקלים 

 לא יכללו מס ערך מוסף.המוצעים  שימושה

 

ב', ה' בין השעות   .4  , -8:00הימים והשעות בהם תינתן רשות השימוש במרכז הינם: ימים א' 

 17:00-20:00או  15:00

 

מה החל  פעילות  לשנת  תינתן  השימוש  רשות  ובשעות    30.11.23ועד    1.12.22-תקופת  בימים 

רשות  דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  שיקול  לפי  העירייה תהא רשאית,  לעיל.  הנקובים 

 השימוש לשנה נוספת.  

 

 המשתתף יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:  .5

ו .5.1 ניהול פנקסי חשבונות  על  פי  אישור תקף  על  ניכוי מס  ו  חוקה רשומות  על  אישור תקף 

 במקור.



ההזמנה  תצהיר של המשתתף כי לא הורשע בעבירות פשע, לפי הנוסח המצורף למסמכי   .5.2

 . להציע הצעות

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד.  .5.3

של המשתתף המוסמכים תימה  מורשי הח אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות   .5.4

 .)באם מדובר בתאגיד( לחייב את המשתתף בחתימתם

 תכנית שנתית להפעלת חוג/ סדנא .5.5

 מונוסון טל':   –יהוד  ,54הדגנים  רח'  ב ,  לגב' עדי דביראת ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה,   .6

  .12:00בשעה  1/12/22 , עד לתאריך בלבד בתיאום מראש 2306711-052

 העירייה תתקשר עם בעל ההצעה הזוכה בהסכם מתן רשות שימוש.   .7

כל    העירייה .8 או  ביותר  הגבוהה  את ההצעה  לקבוע  חייבת  כהצעאינה  .  הזוכה  ההצעה שהיא 

של   ומקצועיותם  ניסיונם  את  גם  הזוכה  ההצעה  לעניין  שיקוליה  בחשבון  תיקח  העירייה 

 שתוגש לה על ידי המשתתף. המשתתפים וכן את טיב התכנית 

של    יהתה  עירייהה .9 וכושרו  אמינותו  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית 

 המשתתף לבצע את החוזה המוצע. 

 

 מהווה מכרז ואינה כפופה לדיני המכרזים.  הזמנה זו להציע הצעות אינה .10

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 מונוסון -עיריית יהוד 



 ופס הגשת הצעה: ט
 

  

 על  יעמוד שכר טרחתי  בהצעת המחיר המצורפת והחתומה על ידי  בגין מתן השירותים כמבוקש  

 סך של :

 לשכר טרחתי זה יתווסף מע"מ כדין.  ₪  ______________ 

 

 רטי המציע פ

אני הח"מ, ___________________, ממשרד _____________________, מעוניין להתקשר  

המפורטים   השירותים  למתן  מונוסון   יהוד  עיריית  מחיר  עם  להצעת  בבקשה 

_________________ ._____________________ 

ל ידי  הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הבקשה להצעת מחיר ולחתום על חוזה בנוסח שיועבר ע

 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתי.   7העירייה לא יאוחר מ 

זו מצורפים   דלעיל. להצעתי  כמפורט  תמורת מתן השירותים אני מבקש לקבל את שכר הטרחה 

 באים:המסמכים ה

 .חתום –טופס הבקשה להצעות מחיר  .1

 י בליווי ועדות מקומית. הרלוונטיים המעידים על הנסיון שלהמסמכים  .2

 . המציע קו''ח של .3

 תצלום רישיון/ תעודות בתוקף .4

המשרד:__________________כתובת:________________________________,  /המציע

 מספר טלפון: ____________________ מייל___________________________________

 נייד:______________________ פקס: ______________________, טלפון 

 

 

  _________________      ________________ 

 חתימה + חותמת         תאריך 

 


