
 עיריית עפולה

קריית חינוך  –יסודי -לבחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על - 8102/81מכרז פומבי מס' 

 יהודה )מקיף דתי בנים(

 :כללי

לבחירת גורם לניהול והפעלת בית בקבלת הצעות  נת, מעוניי"(העירייה)הלן: "עיריית עפולה  .1

הכל בהתאם לתנאים המפורטים ו, קריית חינוך יהודה )מקיף דתי בנים( –יסודי -ספר על

 במסמכי המכרז.

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו, המופיעים במלואם  .2

במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע 

 האמור במסמכי המכרז.  

 :תנאי הסף

במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים  רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים .3

 המצטברים המפורטים להלן:

פי דין הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין -המציע הוא גוף מאוגד על (א)

 לגבי גוף מסוגו. 

ע"י  אישור ניהול תקין תקףאם המציע הוא עמותה או חברת לתועלת הציבור, ניתן לו  (ב)

 הגורם המתאים ברשות התאגידים. 

לנדרש מתאגיד מסוגו  בהתאם 2/82-2/81לשנים נים יע הגיש דוחות כספיים תקיהמצ (ג)

, או כל הסתייגות של עורך הדוח ביחס ליכולתו של ולא נכללה בהם הערת "עסק חי"

 הגוף לעמוד התחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין. 

( לפחות חתשע"-זתשע"אחרונות )מלאות שנות לימוד  בשתיבעצמו  הפעיל המציע (ד)

יחד  שבשניהםמוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל,  שני

, המציע לחלופיןבכל שנת לימוד.  תלמידים //0לפחות התחנכו מידי שנת לימודים 

שנות הלימוד האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין  בחמשהפעיל 

 . תלמידים //0במדינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע 

 ערבות בנקאית אוטונומית. (ה)

עובדים העומדים בדרישות החוק למניעת   העסקתבדבר  מציע שצירף להצעתו תצהיר (ו)

 .על תקנותיו, 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

קיום חובותיו לעניין שמירת זכויות עובדים, לפי בדבר  שצירף להצעתו תצהירמציע  (ז)

דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע, מעצם היותו 

 . בית הספרמעסיק לצורך מתן שירותי הניהול וההפעלה של 
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 :חוברת המכרז והבהרות קבלת

כיכר העצמאות בניין קדוש  -במחלקת הגביה  בעיריית עפולה רכושל מסמכי המכרז ניתןאת  .4

 שח' . 0.000-עפולה , תמורת תשלום של 4קומה 

באמצעות  //:82בשעה  5.81./2מיום , לא יאוחר לעירייהלהפנות שאלות הבהרה בכתב  ניתן .0

יש , meir@afula.muni.il ולמר מאיר סלע  nogamyk@gmail.comנגה בן אילוז דוא"ל לגב' 

 .04-1020301-2-7לוודא קבלת הפניות בטל': 

 אי קבלת תשובות מצד התאגיד לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  .1

 :הגשת ההצעות

לתיבת בהפקדה ידנית  ,//.80עד השעה , 8121.5.ם ביוהמועד להגשת ההצעות למכרז הנו  .7

עפולה,  47המכרזים שבלשכת מנכ"ל העירייה, קומה ג' בבניין העירייה, שברח' יהושע 

 . 04-1020302בשעות קבלת קבל או בתיאום טלפוני עם הלשכה בטל': 

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערבות  .8

 אוטונומית בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות המכרז.בנקאית 
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