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 יריית בית שמשע
 0202בתוכנית בית שמש פרויקט להפעלת קול קורא 

 
 

תוכנית "בית שמש  הפעלתהצעות ל בקשת בזאת לקבלעיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מ
בהיבטים של חינוך, תעסוקה, תרבות, " שמטרתה לקדם את רווחת תושבי בית שמש 0212

 דלהלן:במסמך קול הקורא  בהתאם לתנאיםבריאות, ואיכות חיים, 
 
 

עם העיריה התוכנית יובהר כי התוכנית נמצאת בהכנה בימים אלו וכי הגוף שיפעיל במשותף את 

 מצופה לסייע בהכנתה.

 תנאי סף  .א

המוכר כמלכ"ר לצורך מע"מ  –עמותה או חל"צ  –על הגוף להיות גוף ללא כוונת רווח  .3

 ה.( לפקודת מס הכנס0) 9וכמוסד ציבורי לפי סעיף 

 לגוף צריך להיות  אישור ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים. .0

 א לפקודת מס הכנסה. 64הגוף צריך להיות מוכר כמוסד ציבורי לפי סעיף  .1

 .שמש בית תושבי כלל לרווחת פעולה להיות צריכות הגוף של מטרותיו .6

 שנים  של פעילות בבית שמש. 1צריך להיות עם ניסיון מוכח של לפחות הגוף  .5

 1הוצאות הנהלה וכלליות של הגוף עומדות בהוראות שר אוצר לעניין תמיכות לפי סעיף  .4

 א לחוק יסודות התקציב.

 לשנה.₪  522,222הגוף תרם לרווחת תושבי בית שמש בשלוש השנים האחרונות בממוצע  .7

הגוף צריך להיות נכון להעמיד את כל התרומות שיתקבלו לטובת התוכנית למעט תקורה  .8

 לטובת רווחת תושבי בית שמש. , 4%על  שלא תעלה

 לטובת התוכנית. מדי שנה₪  522,222 -הגוף מתחייב להעמיד ממשאביו לא פחות מ .9

 הגוף יגייס את המשאבים הדרושים לביצוע התוכנית ויממן פעילות גיוס זאת מתקציבו.  .32

 הגשה .ב

את ההצעה הכוללת את כל המסמכים המפורטים במסמכי קול הקורא יש להגיש  .3

במסירה אישית, במזכירות   30:22בשעה  13/30/39עטפה סגורה בשני עותקים עד ליום במ

 .1קומה  Cבנין בית שמש,  0דרך רבין העירייה, קניון נעימי, 

וזאת ליועמ"ש העירייה בכתובת:  38/30/39שאלות הבהרה ניתן לשלוח בדוא"ל עד ליום  .0

yoetz@bshemesh.co.il. 

 הבחירה .ג

 בכל תנאי הסף תעשה על פי המרכיבים הבאים:הבחירה בגוף שעמד  .3

שנים האחרונות בבית   1איכות פעילותו של הגוף בהתבסס על פעילויות שביצע ב   .א

 52% –שמש 

 05% –איכות הצוות המקצועי של הגוף  .ב

 05% –התרשמות אישית מהצוות שיפעיל את התוכנית  .ג
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 כללי .ד

מובהר כי הליך זה אינו "מכרז פומבי" ובחינת ההצעות כמו גם הבחירה בזוכה תעשה  .3

  .עירייהבראשות מנכ"לית הבאמצעות וועדה מקצועית ייעודית 

 ביותר ו/או כל הצעה שהיא. גבוההעירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה ה .0

שתמצא העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי  .1

 ות שבוצעו על ידו. דומלנכון, לרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות 

עירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים ה .6

בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו  ,מהמציע

 ושביעות רצונם ממנו.

על פי החלטת העירייה, יידרש לחתום,  הליך קול הקוראכזוכה ב המציע שהצעתו תיקבע .5

, לשיתוף פעולהתוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו, על הסכם 

 ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו לצורך החתימה על ההסכם וביצועו.

 

 
 רב,בכבוד         

                                                                 
 ד"ר עליזה בלוך

 ראש עיריית בית שמש         
 
 
 
 
 
 


