
לשכת הדובר

עיריית בית שמש מבקשת לקבל הצעות להפעלת מועדון לבוגרים 
שמתפקדים ברמת פיגור שכלי על פי התנאים הדרישות וההנחיות 

המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם לתנאים דלהלן:
רשאים להשתתף במכרז זה עמותות או חברות רשומות ללא מטרת 
רווח. רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות, בכל 

התנאים המצטברים שלהלן:
א. המציע הינו עמותה רשומה, בעלת ניסיון מוכח של לפחות שלוש 
שנים בהפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם צרכים מיוחדים, כאשר 
הניסיון כולל הפעלת שירותים בשיתוף גורמים עירוניים וממשלתיים 

ובהם משרד הרווחה.
ב. למציע ניסיון אשר לא יפחת משלש שנים,בעבודה עם תחום הצרכים 

המיוחדים בכלל ועם אוכלוסייה ברמת פיגור שכלי בפרט.
ג. למציע תשתיתת מבנית, ארגונית וכספית העומדת בפני עצמה 
ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י העמותה בתחומי הרווחה, 
והכל להנחת דעתה של ועדת המכרזים, כאשר המחזור השנתי של 

המציע הינו מעל 10 מיליון ₪.
ד. לרשות המציע עומדים אנשי מקצוע מטעממו שיהיו בעלי כלים 
ויכולת לטפל באוכלוסיית היעד, ובכלל זה כוח אדם כמפורט במכרז, 
הכולל: מנהל, מדריכים, מטפלים ומפעילי החוגים השונים, ואיש ניקיון.

ה. המציע יתחייב לשכור על חשבונו מבנה אשר יעמוד בדרישות משרד 
הרווחה להפעלת המסגרת, בכפוף לאישור הפיקוח של משרד הרווחה 

ואגף הרווחה בבית שמש.
ו. המציע פועל בתחום הצרכים המיוחדים ברשויות נוספות ברחבי הארץ.

ז. המציאו ערבות בנקאית ואת כל המסמכים הדרושים כמפורט במסמכי 
המכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי ההצעה במזכירות העירייה, בבנייין העירייה, 
תמורת סך של 500 ₪, אשר ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש 
)מסומנת למוטב בלבד(. סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה, הערבות הבנקאית והאישורים בדבר 
עמידת המציע בתנאי הסף, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי ההצעה 
בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את 

כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.

את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 8.11.12 שעה 12:00 במשרדו 
של סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש, מרכז מסחרי בית שמש, 

במסירה ידינת בלבד.
הצעה אשר תוגש שלא במועד ולא כנדרש, וללא כל המסמכים הנדרשים 

במסמכי ההצעה – תיפסל.
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הזדמנות הצעות ומידע כללי

להפעלת "מועדון חברתי לבוגרים 
שמתפקדים ברמת פיגור שכלי"

בבית שמש, בהתאם לתנאים דלהלן: 


