
 

 קרע-מועצה מקומית כפר
 15/21מכרז פומבי מס' 

 
מע"ש )מפעל עבודה  המועצה המקומית כפר קרע )להלן :"המועצה"(, מזמינה  בזאת הצעות להפעלת  

+, העוסק בהענקת טיפול, תעסוקה ושיקום לאנשים עם פיגור שכלי ברמות    21מרכז יום  שיקומי( +  
סיעודי,   טיפולי  ובתפקוד  הקשה  והכל    21בגילאי  הפיגור  בקהילה,  תעסוקה  רצף  פי  על  ומעלה 

 בהתאם למופרט במסמכי המכרז.

עם אופציה  של המזמין    31.08.2022ועד ליום    01.09.2021החל מיום  משך ההתקשרות הינה לשנה  
 שנים כולל.  5 –להארכת תוקף ההתקשרות עד 

כדין   ותאגידים הרשומים,  ישראל  מדינת  אזרחי  במכרז  בעלי  בישראל, שהירשאים להשתתף  נם 
)  5ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך   /ואו  (  2016-2020השנים האחרונות  יום  בהפעלת מרכזי 

 . ומעונות יום שיקומיים, ו/או במסגרת מוסד/ות טיפולי/ים  לאנשים עם פיגור שכלי

ן לרכוש  את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, נית
( במשרד מזכיר המועצה₪ ) התשלו  2,500תמורת תשלום של   יוחזר  ה' בשעות  -, בימים א'ם לא 

9:00 – 15:00 . 

 

שבבניין    מחלקת הרווחהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, וזאת ללא תשלום, במשרדי  
 ה' . -בימים א' 15:00- 8:30המועצה בשעות העבודה הרגילות בשעה 

04-בפקס מספר :    -למזכיר המועצה, מר כנענה מוחמד  בכתב בלבדשאלות הבהרה ניתן להפנות  
 .  12:00עד השעה    18.04.2021 וזאת עד ליום, 04-6002304, טל' לוידוא קבלת פקס' 6357848

 

חייב   יהא  לו  המציע במכרז  יש  וכי  כי הינו, תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק,  להמציא אישור 
ולהמציא ערבות   והכל כמפורט בתנאי המכרז  הניסיון והיכולות הפיננסית לעמוד בתנאי החוזה, 

 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז . 30,000בנקאית ע"ס של  

לתיבת המכרזים    12:00שעה  העד    29.04.2021הצעות המשתתפים תוגשנה במעטפות סגורות עד יום  
המיועדת למכרז זה בבניין המועצה המקומית כפר קרע, והנמצאת במשרדו של מזכיר המועצה,  

 המסירה לתיבת המכרזים תבוצע ידנית באמצעות המציע או נציגו. 

המעוצה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין  
 ציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית . ההצעות ורק מ

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא . 

 

 בכבוד רב ,                                                                                                
 פראס בדחיעו"ד                                                                                                                   

 ראש המועצה                                                                                                                  

 


