
 למתן שירותי הדרכת כלה קול קורא

"( מעוניינת לספק שירותי הדרכת כלות לכלות הנרשמות המועצההמועצה המקומית שהם )להלן: "

 ."(השירותים)להלן: " במועצה לנישואין

 כללי .א

ת לכלות הנרשמות במועצה לנישואין המועצה מעוניינת לספק שירותי הדרכת כלו .1

 שירותים המסוגל לספק שירותי הדרכה אלו.ולשם כך נדרשת להתקשר עם נותן 

הארכת  חתימת הסכם  ,החל מיום שנים,  ארבעתקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של  .2

בעוד שנתיים  ובסיומןתקופת ההתקשרות תתבצע באופן אוטומטי לשנתיים נוספות 

  ( שנים.7נוספות. סה"כ תקופת ההתקשרות ביחד לא תעלה על שבע )

דת לכלל המעודדת מתן שירותי  הינה מועצה פלורליסטיתהמועצה יובהר כי  .3

, ושוויוני תוך הנגשתם לכלל זרמי הדת היהודית האוכלוסייה היהודית באופן סובלני

 .שעונה על צרכים אלו וברוח זובאופן ועל כן מעוניינת לספק את השירותים 

 

 תנאי סף .ב

)להלן:  המפורטים להלןרשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה כל מי שעומד/ת בכל התנאים  .4

 "(:המשתתף" או "המציע"

 ;ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל המציע תושב ישראל .4.1

 .המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק .4.2

המציע הינו בעל הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת והאמצעים לספק את  .4.3

 השירותים.

ההתקשרות את האישורים וההיתרים המציע מתחייב להחזיק במשך כל תקופת  .4.4

 הנדרשים בכל דין.

 שנים לפחות בהדרכת כלות. 5המציע בעל ניסיון קודם של  .4.5

 התמורה .ג

שתופנה על ידי עבור כל כלה כולל מע"מ   ₪  240על סך של תעמוד ה למציע התמור .5

 . כאמור המועצה לצורך קבלת השירותים

 הגשת הצעות בהליך .ד

מציעים אשר מעוניינים להגיש את הצעתם במסגרת הליך קול קורא זה, יגישו הצעה  .6

ואת ניסיונם במתן שירותי הדרכה  פרטי המציע, לרבות שם, כתובת, טלפוןהכוללת: 

 .לכלות

לדוא"ל  13:00עד השעה  3/22/22שלישי  עד ליוםאת ההצעות ניתן להגיש  .7

Haimt@shoham.muni.il. 

  

mailto:Haimt@shoham.muni.il


8.  

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין  .9

 מסמכי ההזמנה שיידונו על ידי המועצה.

ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו  .10

www.shoham.muni.il . 

, בדוא"ל מנהלת לשכת רבנות –שלוה לפרטים נוספים ניתן לפנות למר/גב'  .11

shalva@shoham.muni.il  13:00בשעה  .3.2215שלישי   זאת עד ליום. 

 בדיקת ההצעות .ה

 בדיקת ההצעה תעשה באופן בחינת מרכיבי האיכות כמפורט להלן:  .12

 הניקוד המרבי בחינת הניקודאופן  הנושא

התרשמות מהמציע 

 ומהקונספט המוצע

המועצה תיבחן את יישום הדרישות 

המפורטות בהליך, לרבות התכנים 

 המועברים.

 נקודות 30מקסימום 

עבור כל שנת ניסיון  מעבר לחמש  ניסיון המציע

שנים ועד לעשר שנים, יזכה המציע 

בחמש נקודות, עד לניקוד המקסימום 

 נקודות. 30של בסך 

 נקודות 30מקסימום 

המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת,  ראיון

לזמן את המציעים כולם ו/או חלקם 

לראיון לצורך בחינת ניסיונם, 

, התאמת היכרותם עם צרכי המועצה

יה של המועצה יהשירותים לאופ

וכל שיקול  וצרכיה כמתואר לעיל

 רלוונטי אחר.

הניקוד בגין רכיב זה יהיה על בסיס 

 ראיון שבוצע בפועל. 

 נקודות 40מקסימום 

 

 כללי .ו

 הזמנה זו אינה מכרז והמועצה אינה כפופה לדיני המכרזים ביחס להזמנה זו. .13

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש. .14

שהיא, ובכלל זה התחייבות עוד מובהר כי אין בפניה זו כדי להטיל על המועצה כל חובה  .15

 ו/או מצג כלשהוא של המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו. 

או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו גורם העונה לפנייה זו לא יהא לכל פיצוי  .16

 בקשר למענה לפנייה זו.
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 מועצה מקומית שהם


