עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 2102/72
 .1מהות המכרז
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להפעלת שרותי המע"ש ותוכניות תעסוקה לאוכלוסייה בוגרת עם
פיגור הכוללים :עבודה מוגנת ,עבודה נתמכת ,מרכז יום טיפולי סיעודי ,מרכז יום לגמלאים עם פיגור.
(להלן "השירותים" או "הפעילות")
.2
.3
.4
.5

המפעיל יהא זכאי לקבל את כל התקבולים בגין פעילות המע"ש המשולמים כחוק ע"י משרדי הממשלה השונים
ו/או הרשויות המקומיות.
הפעלת המע"ש תעשה בהתאם להוראות משרד הרווחה – האגף לטיפול באדם המפגר.
תקופת ההסכם הינה ל 3 -שנים ,עם אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם פעמיים נוספות,
 3שנים נוספות בכל פעם.
המפעיל ישלם את כל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הפעלת המע"ש ,כולל תשלומים עבור מים ,חשמל,
ארנונה ,הוצאות ניקיון ואחזקה ,הוצאות גינון ,הוצאות שמירה ואבטחה וכיו"ב.

 .6תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים שיצרפו להצעותיהם את המסמכים הבאים:
א .אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל מחזור כספי של  ₪ 5,555,555לפחות
בכל אחת מהשנים .2513 ,2512
ב .ערבות בנקאית על שם המציע בסכום של  ,₪ 55,555עד לתאריך 35.11.14
ג .מסמך המפרט את ניסיונו של המציע בהפעלת מוסד שעיסוקו בתחומים הדומים לתחומים נשוא המכרז,
ואשר מאושר ע"י משרד הרווחה  ,בשנים  2513 ,2512במסגרת בה משתתפים לפחות  55חניכים.
ד .אישור רו"ח לפיו המפעיל העסיק לפחות  25עובדים בכל אחת מהשנים .2513 ,2512
 .7מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 455אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים רח' תל-
חי 66ג' ,בימים א'-ה' בין השעות 6:55-14:55 :אופן התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
 .6מועדים
תאריך

שעה

תאור
מפגש מציעים
(לא חובה)

17.6.14

0:55

מועד אחרון להגשת שאלות

25.6.14

12:55

מועד אחרון להגשת הצעות

31.6.14

12:55

פרטים
במח' רווחה רח' תל חי  66ג'
כפ"ס
אופן ההגשה:
לפקס 50-7646425
להכניס ידנית לתיבת המכרזים,
מח' רכש ומכרזים ,רח' תל-חי
66ג' כפ"ס

 .9כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

וייצמן  , 531כפר סבא  00544ת.ד51 .
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