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31.07.2022 

 
 2022.63מס   הצעת מחיר

 

דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור הפעלת תוכנית מוגנות קיץ         –המועצה המקומית  

 במחלקת רווחה. 13-17עבור נוער / ות בטווח הגילאים  

  07/08/2022ד עמועצה ברכש ה תיבת לסגורה במסירה ידנית  טפה במעלהגיש רק את ההצעה  •

 . 12:00שעה 

 העלויות. שח כולל מע"מ וכל   60840כנית הנו התקציב המוקצה עבור התו •

המועצה  ו כן כמ ,כל הצעה אחרת אוביותר ו / א לקבל את ההצעה הזולה ת להמועצה רשאי •
בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע את ההליך שומרת לעצמה הזכות לבטל 

 או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 
 

בנוסף לקורות חיים ותעודות  מפורט פיר סדנה  ליתהכל  ניתוכהתהסילבוס   לצרף את בהחו •
 .  לכל מנחה / מדריך   השכלה

 
לצרף  )   ם ונוערדישנים לפחות בעבודה בתחום יל  3ת בעל ניסיון מוכח ה להיועל המציע חוב •

 ניסיון והמלצות (.
 

 . יםם לפריטיה בין הספקים בהתארשאית לפצל את הזכי  עצההמו •

 .ם מטעם המועצה ילת עבודה מיידית אחרי קבלת הזמנה / הסכם חתובתחהזכיין מתחייב / ים  •

 .תוכנית המקצועית והעשירה ביותרבחירת הזכיין הנה בהתאם ל •

 .054-2270168טל: מח' רווחה גב' סוזאן אסדי   תלמנהל ותת קשר ניתן לפנשאלות ויצירל •

 

 
 בכבוד רב 

 אחמד דבאח 
 עצה ראש המו
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 תוכנית : לת הדרישות להפע ה לןלה

 

 .תתפיםמש 40ס"ה  (13-17ילאים ) גב משתתף    20, בכל קבוצה שתי קבוצות .1

 ים. הריוחה בשרית בשעות הצרא .2

 ערים במהלך הפעילות. או מדריך לנליווי  .3

 . ופעילותים של ימי ספורט מפגש  8 .4

 ימים הן:  8היות המבוקשות בכל ו ליהפע  .5

 ODTמפגש פעילות משחקי חשיבה   .א

 אופניים וסיור בנחלים.   רכיבה עלגש מפ .ב

 ל. טובפיינקשת או ו ץ ח  או יפלנגנאתגרי ס יום ספורט  .ג

 / שוקולד.  קונדיטוריה  / שולסדנת בי .ד

 . עליון  ילבאזור גל   טיול לבריכת שחייה .ה

 רטינג. טיול לחיפה לפעילות קא  .ו

 זור הצפון.טיול סוסים בא .ז

 .לתוכנית כוללת הפעלות ומתנותמסיבת סיום  .ח

 . הסעות וכניסהכללו  י  המפגשים  .6

 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב 

 אחמד דבאח 
 עצה ראש המו
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