עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' __11/2016
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מהות המכרז
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להפעלת מועדונית שיקומית לילדים
בגילאי ( .12 - 6להלן "השירותים" או "הפעילות")
המפעיל יהא זכאי לקבל את כל התקבולים בגין פעילות המועדונית המשולמים כחוק ע"י משרד
הרווחה והרשות המקומית ,המפעיל לא יקבל כל תשלום נוסף מהעירייה.
הקריטריונים לקביעת הזוכה במכרז יהיו כדלקמן:
 - 30%ניסיון קודם וכישורים מקצועיים.
 - 20%המלצות.
 - 25%תוכנית הפעלה מוצעת
 - 25%מבנה וציוד מתאים
פרופיל הילדים  :ילדים בעלי חסכים ללא בעיות התנהגות קשות.
גודל קבוצה  15 :ילדים.
פעילות  :מגוונת – חינוכית ,טיפולית ,העשרה.
ארוחות  :ארוחת צהרים חמה.
שעות הפעילות  :על פי קביעת משרד הרווחה.
הקצאת כ"א  :כמות כ"א על פי קביעת משרד הרווחה כפי שמופיע בנספח מס' ד'.
תקציב  :תעריפי המכסות כפי שנקבע על ידי משרד הרווחה.
על המפעיל להעמיד מקום פיזי מתאים לפעילות של קבוצת ילדים עם המרחב הדרוש וחצר גדולה.
המפעיל מתחייב להפעיל את המועדונית במשך  5ימים בשבוע בהתאם להוראות משרד הרווחה –
השרות לילד ונוער.
תקופת ההסכם הינה ל 3 -שנים ,מ 1/9/2016 -ועד .30/7/2019
קיימת אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם ל 2 -שנים נוספות.
תנאי סף
רשאים להגיש הצעה למכרז מציעים העונים על דרישות כדלקמן :
מציע בעל ניסיון בהפעלת מועדונית שיקומית לילדים בשנים .2015 ,2014 ,2013
מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע ע"ס  ₪ 20,000בתוקף עד 7.8.16
מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 500אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה
ומכרזים רח' תל-חי 68ג' ,בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00 :אופן התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
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מועדים
תאור

תאריך

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות

17.4.16

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

5.5.16

12:00
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אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420
להכניס ידנית לתיבת המכרזים,
מח' רכש ומכרזים ,רח' תל-חי
68ג' כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

וייצמן  , 135כפר סבא  44100ת.ד25 .
תיוק236670 :

פרטים

_____________
אושרת גני גונן
מנכ"לית העירייה

טלפון, 097649192 :פקס 097646420 :

