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 6.20222מכרז מסגרת פומבי מס' 
 

אתגרים  תודיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור הפעלת תוכני –המועצה המקומית  

 .לפי המפורט בטבלה המצורפת  2022/2023לשנת ' ו-העשרה ג'חוגי   –לחינוך הבלתי פורמאלי  

 המכרז. שלא יוחזרו בגין   ₪ 500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת גבייה תמורת תשלום   •

 לא תידון.  –הצעה ללא הצגת קבלה על התשלום כאמור  •

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתכם במשרד המועצה המקומית ללא תשלום , או באתר   •

 .  www.deiralasad.muni.ilהמועצה שכתובתו  

יים ותעודות  בנוסף לקורות ח  תוכניתהכללית מפורט פיר  חוגיםההסילבוס  חובה לצרף את •
מספר אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור, סילבוס לכל חוג,  /לכל מנחה / מדריך  כלה הש

 .  פרטי חשבון בנקבמאגר הירוק,  תוכנית 
 

 חייב / ים בתחילת עבודה מיידית אחרי קבלת הזמנה / הסכם חתום מטעם המועצה. הזכיין מת •

 . 054-6734353טל: במועצה  מר' לאפז אסדינוער למנהל יח'  לשאלות ויצירת קשר ניתן לפנות  •

 ההצעה הינה פר תכנית או יותר. המציע רשאי להציע הנחה באחוזים שונה לכל תכנית.  •

 לניסיון ולראיון אישי , המלצות .  40%למחיר ו   60%מועצה תיתן ניקוד   •

  . כניותבמאגר ירוק משרד חינוך אתגרים העשרה ותו ספקים מאושריםרק  יכולים לגשת למכרז  •
 חינוכיות 

 על בסיס מפגש שבועי קבוע לכל תוכנית .    30/06/2023עד   ורגע הזכייה   יופעלו מניות  וכ הת •

המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה   •
וע רז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבשומרת לעצמה הזכות לבטל את המכ

 יים כתוצאה מכך. או לקבל כל פיצו
 

  21/12/2022את ההצעה להגיש רק במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במועצה עד   •
 בצהריים.  12:00 שעה 

 .אך ורק בטבלה המצורפת בכתב ברור וקריאים בשדות המתאימנא למלא את המחירים   •

 הצעה שתוגש מעל לאומדן תיפסל .  •
 

 ____.      : ____________ שם איש קשר  __  __________ :קהספשם  •
 

   .____________   :וחותמת חתימה    .ע"ם/ע"ר ....  __________ ח"פ/מס'  •
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 מצורפת:   טבלה
 

 וג  שם הח
מס'  

 קבוצות

מס  
מפגשים  
לקבוצה  

 אחת 
 פרונטאלי 

זמן  
 מפגש 
 בשעות 

מס'  
מפגשים  

 בשבוע 

מס'  
 חניכים

 גיל
  אומדן
כולל 

 מ מע" 

אחוז  
הנחה  
מוצע  
לחוג  

 % 

מס' החוג  
במאגר  
הירוק  
אתגרים  
העשרה  
חברה  
 ערבית 

ח  עלות בש"
  לאחר הנחה
 כולל מע"מ 

 

 

        27000 ג' עד ו' 90 1 1 18 6 גל כדור  ר 

        18000 ג' עד ו' 60 1 1 18 4 קראתיה  

        9000 ג' עד ו' 30 1 1 18 2 תכשיטים 

וריקוד  דבקה 
 עם

        4500 ג' עד ו' 15 1 1 18 1

        4500 ' עד ו'ג 15 1 1 18 1 ציור אומנות  

        18000 ג' עד ו' 30 1 2 18 2 צופים

        20250 ד ו'ע ג' 45 1 1.5 18 3 שיף צעיר 

        4500 ג' עד ו' 15 1 1 18 1 כתב יד ערבי

        9000 ג' עד ו' 30 1 1 18 2 זומבה 

        4500 ג' עד ו' 15 1 1 18 1 פיסול

        4500 ג' עד ו' 15 1 1 18 1 ציולם ועריכה 

        9000 ג' עד ו' 30 1 1 18 2 חלל 

        4500 'ג' עד ו 15 1 1 18 1 ציור 

        9000 ג' עד ו' 15 1 2 18 1 נהנגי

        146250   420     252 28 ס"ה  

 
 
 
 
 

 בכבוד רב  
 י קאסם אסד 

 ראש המועצה 
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