עיריית רמת השרון
דרישות:
 .1על המציעים להיות בעלי רקע וניסיון מוכחים בתחום פעילות השחמט לילדים.
 .2תקופת השימוש בנכס הינה לשנת הלימודים ,תשע"ח ,שתחל מיום  29/11/17ועד ליום ,27/6/18
עבור שעתיים שבועיות פעם בשבוע בימי ד' בין השעות  16:00-18:00הכול בכפוף לאמור בתנאי
החוזה בר הרשות שייחתם למול המפעיל (להלן" :תקופת השימוש הראשונה") .לאחר תום
תקופת השימוש הראשונה ,היה והמציע הזוכה יעמוד בתנאים הנדרשים ,העירייה תהיה
רשאית להאריך את תקופת השימוש הראשונה לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת ובלבד שסך
תקופת השימוש כולל תקופת השימוש הראשונה לא תעלה על  5שנים.
 .3מובהר בזאת כי הסכום אותו ייגבה המציע מתלמיד עבור השתתפות בחוג ,לא יעלה על ₪ 150
לחודש כולל מע"מ למשך כל התקופה.
 .4השימוש והפעלת הנכס מותנים במינימום  12משתתפים ומקסימום 20
 .5השימוש והפעלת הנכס מותנים בהכרזת הזוכה בהליך "קול קורא" על ידי ועדת הנכסים
העירונית ובחתימה על החוזה בר רשות לשימוש והפעלת הנכס למטרת הפעלת חוג שחמט
ופיתוח חשיבה לרבות תשלום דמי שימוש חודשיים מראש לשנה ופוליסת ביטוח ,הכל בכפוף
לתנאים המפורטים בחוזה שייחתם (להלן" :חוזה בר רשות").
 .6על המציע לפרט את גובה דמי השימוש החודשיים (בשקלים חדשים) המוצעים על ידו בגין
השימוש בנכס על גבי נספח  1לבקשה זו .באם בקשתו תתקבל יובהר בזאת כי לדמי השימוש
החודשיים יתווסף מע"מ כדין והצמדה למדד כמפורט בחוזה.
כמו כן ,יובהר כי דמי השימוש החודשיים המוצעים כוללים הוצאות שוטפות בנכס ,כגון,
ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון  ,היטלים או כל מס אחר שיש לשלם עפ"י דין בגין השימוש בנכס
כמפורט בחוזה.
כמו כן הזוכה יידרש להסדיר הוצאת רישיון עסק ,ככל שזה יידרש ,בהתאם לדרישות מחלקת
רישוי עסקים.
תנאי סף
 .7על המציע לצרף לטופס ההצעה את האישורים הבאים ,המהווים תנאי סף לדיון בהצעה
ובלעדיהם תיפסל ההצעה על הסף:
א .המציע חייב להיות בעל ניסיון להפעלת חוגי שחמט לילדים .על המציע להציג
מסמכים המעידים על ניסיונו ויכולתו.
ב .במידה ומדובר בעסק ,המציע יציג אישור בר תוקף מפקיד השומה המעיד על ניהול
ספרי חשבונות על פי חוק .אישור מעמד המציע במשרדי המע"מ ,אישור שנתי עדכני
מרשויות המס ,תעודת רישום עוסק מורשה מטעם רשות המיסים או תעודת רישום
הגוף מטעם משרד המשפטים.
ג .אישורים או המלצות אודות עברו וניסיונו של המציע בהפעלת חוג שחמט ופיתוח
חשיבה.
ד .תעודת העדר רישום פלילי מטעם המשטרה למועד הגשת ההצעה לרבות עבור כל אחד
מהעובדים מטעם המציע.
ה .אישור בריאות מרופא המשפחה על כשירות לעבודה בתפקיד המיועד ,לרבות עבור כל
אחד מהעובדים מטעם המציע.

בברכה,
עיריית רמת השרון

טופס בקשה -הצעת המציע

נספח 1

שם המציע:
תאריך:
מס' זיהוי:
כתובת:
טל':
פקס:
דואר אלקטרוני:

פרטי איש קשר שם וטלפון:

כל מידע הרלוונטי בעיני המשתתפים בנוגע להליך זה בכלל ויכולותיהם בפרט

הצהרת והצעת משתתף
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הקול הקורא ,מצהירים
ומתחייבים בזה
כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי הקול הקורא ובדקנו את כל ההיבטים הקשורים בהענקת
השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.
 .2הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי הקול הקורא ובהסתמך על הבדיקות שערכנו,
ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי הקול הקורא ולא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3הננו מאשרים בזה כי קבלנו מידע מלא וכל פרט ו/או מידע מכל סוג שהוא הדרוש ו/או
הנחוץ ו/או הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ו/או הנוגע לעניין ,ואנו מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה שיש להם ו/או שהייתה להם ו/או שיכולה הייתה להיות להם ו/או
שתהיה להם בקשר לקול קורא זה.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהזמנה והצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי הקול הקורא.
 .5הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך  90יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות בקול הקורא .ידוע לנו ,כי העירייה תהא רשאית לדרוש
הארכת תוקף ההצעה למשך  30יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל
הצעתנו זו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי הקול
הקורא ו/או על-פי כל דין.

 .6היה והצעתנו תתקבל ואם נידרש לכך על ידכם ,אנו מתחייבים כי בתוך  7ימים ממועד
הודעתכם,
נמציא את החוזה ויתר המסמכים הנדרשים ,חתומים כדין.
 .7דמי השימוש המוצעים על ידינו הינם כמפורט להלן:
שקלים חדשים לחודש ללא מע"מ.
 .8עלות לחודש שהמציע ייגבה מתלמיד לא יעלה על ___________שקלים לחודש כולל
מע"מ עבור ההשתתפות בחוג למשך כל התקופה.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף _____________________ :ע.מ /.ח.פ______________________ .
כתובת  ________________________________ :טל' _____________________ :
כתובת דואר אלקטרוני :
_________________________________________________
מס' פקס______________________________________________________ :
איש קשר  _________________________ :טל' ______________________ :
חתימה וחותמת :
______________________________________________________

