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הזמנה לקבל הצעות להפעלות בתחום העשרה ו/או ספורט במרכזי הקהילה והספורט ראשון לציון
 .1החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן" :החברה העירונית")'
פרסמה הליך ובשל הצורך במפעילים ו/או מדריכים נוספים פונה החברה העירונית למפעילים
ו/או מדריכים כי יגישו הצעתם לביצוע הפעלות ו/או חוגים במרכזי הקהילה וספורט בראשון
לציון (להלן" :מרכזי הקהילה").
 .2החברה העירונית מבקשת לאתר מפעילים ו/או מדריכים בתחומים הבאים:
 2.1תחומי העשרה כגון :אנגלית; פיסול; ציור; מחשבים; חיות/וטרינריה; חדרי בריחה;
משחקי חשיבה; מדע; תאטרון; אומנות ויצירה; מוכנות לכיתה א'; צילום (למעט
שחמט ,מוזיקה וריקוד).
 2.2תחומי ספורט :טניס שדה; קראטה; קפוארה; גלגליות; אגרוף תאילנדי; יוגה
למבוגרים; יוגה לבני נוער וילדים; התעמלות לנשים גברים וילדים; אייקידו; הוקי
רולר; הליכה/הליכה נורדית; זומבה( .יובהר כי אין להגיש הצעות לתחומי הספורט אשר
לא צוינו בסעיף זה).
 .3גורם המעוניין להגיש הצעה ,יהא בעל:
3.1

תחום העשרה – ניסיון מוכח של שלוש שנים בניהול מדריכים ו/או הדרכה בפעילויות
לגביהם הגיש הצעתו ולגיל הרלוונטי להצעתו במסגרות דומות בארץ.

3.2

תחום הספורט  -ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול מדריכים ו/או הדרכה
בפעילויות לגביהם הגיש הצעתו ולגיל הרלוונטי להצעתו במסגרות דומות בארץ.

3.3

תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות במידה וקיימת הסמכה
בתחום.

3.4

בעל תעודת עוסק מורשה  /עוסק פטור בתוקף כדין .

3.5

בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד
השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

3.6

בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

 .4ההצעה תכלול פירוט של אופי הפעילות ,משך הפעילות ,הגילאים ,ניסיון המציע וכיו"ב.
 .5פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' מירי בוכריס ,בטלפון 03-9650063 :שלוחה  102ו/או
בדוא"ל  miri@hironit.co.ilוזאת עד ליום  16באוגוסט .2020
 .6ההתקשרות עם מציע מהמאגר תהיה לתקופה של שנת הפעילות  ,2020/21קרי ,עד ליום
 01.08.2021והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
 .7המציע יצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להצעתו.
 .8את כל ההצעות יש להגיש במייל לגב' מירי בוכריס -מנהלת מרכזי הקהילה בכתובת דוא"ל
 miri@hironit.co.ilוזאת עד ליום ( 16.08.2020כולל) .מובהר בזה כי אין בהגשת ההצעה ו/או
עמידה בתנאים לעיל כדי לחייב את החברה העירונית להתקשר עם אותו מציע.
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 .9החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ,לרבות ,לעניין התמורה,
מועדי החוגים ועוד .התמורה עבור הפעילות המוצעת במסגרת המשא ומתן על ידי החברה
העירונית תקבע בהתבסס על צרכי החברה העירונית ו/או תקציביה ו/או סוג הפעילות ו/או
ניסיון המציע ו/או הביקוש לפעילויות המציע ו/או גובה דמי ההשתתפות הנגבים מהמשתתפים
ו/או תחום הפעילות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית .המציע בעצם הגשת
הצעתו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך.
 .10המציע ו/או המציעים אשר ייבחרו ע"י החברה העירונית יידרשו לחתום על הסכם מתאים,
תצהיר עברייני מין מאומת על ידי עו"ד ויחזיקו ביטוחים בהתאם לדרישת יועצי החברה
העירונית.
 .11עלות ההפעלה אשר תיגבה מהנרשמים להפעלה תקבע על ידי החברה העירונית ,בשיקול דעתה
הבלעדי והמשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך .כמו כן ,כמות המשתתפים המינימאלית ו/או
המקסימאלית לכל הפעלה תקבע על ידי החברה העירונית ,בשיקול דעתה הבלעדי בשים לב
להוראות משרד הבריאות ותו הסגול .המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר כי הינו מסכים לכך.
 .12התקשרות עם מפעילים שיבחרו הינה לשם קיום הפעלות בהתאם לשיבוץ מתוכנן שייקבע ע"י
החברה העירונית וע"פ שיקול דעתה הבלעדי .המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן
בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך .החברה
העירונית שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את כמות המפעילים איתם היא מתקשרת ,בכל דרך
שתמצא לנכון ,ולהזמין מפעילים/ות נוספים ,למתן שירותים ו/או לסיים התקשרות עם מציעים
אשר נמצאו בלתי מתאימים .ההחלטה על התקשרות או אי התקשרות של החברה העירונית
עם מציע ,נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
 .13יובהר ,כי הזמנת השירות תעשה על-ידי החברה העירונית על-פי צרכיה ,מעת לעת ,אין בהזמנה
זו בכדי לחייב את החברה העירונית לאפשר קיום חוגים ו/או הדרכות ו/או הפעלות במרכזי
הקהילה ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם המפעיל בהיקף כלשהו ,ולמפעיל לא תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 .14על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים .החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה
מהודעה/הזמנה זו ,לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בהזמנה זו ובנספחיה לרבות בכל תנאי
מתנאיה ומועד הגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה חדשה ,לקיים תחרות בין המציעים השונים או
חלקם ,או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 .15אין החברה העירונית מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,ותהא רשאית לבטל הזמנה זו כולה או
חלקה מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית .כמו כן,
שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המפעילים שהצעותיהם תימצאנה
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מתאימות .החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את
הצעתו של מפעיל ,לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע או כושל.
בברכה,
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

