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   10/21מס'  י פומבמכרז 
 וב "הפעלת תכנית " ניידת כתובת רח

 להבשעות הערב והלי איתור ולווי לבני נוער בסיכון
 
 

ועצה מקומית דיר אל אסד מ באמצעות  תכונית מפעיל  חברתייםהשירותים הו והרווחה  העבודה משרד
ק ) להלן : ותה ונימצוק במצב ם השרויי ( 23- 13ים ין הגלאב ) צעיריםובני נוער  200כ איתור ולווי ל
 .(  שירותיםה

  דות גופים וחברות העוסקים במתןהמועצה המקומית לקבל מידע או מעוניינתהתוכנית  הפעלת  לצורך
אופן עפ"י המציעים לעמוד  זהי, באלו מסגרות ובא  שירותיםהאספקת מתכונת , וכן מהי  שירותיםה

 בתנאים הבאים : 
בני נוער  לשאיתור ולווי ב (2018-2021 ) ל ניסיון מוכח של שלוש השנים האחרונותה בעהפונ .א

 .רשויות מקומיות  3ב  לההערב והלי בשעות בסיכון

 בני נוער בסיכון לשאיתור ולווי ב (2018-2021 ) של שלוש השנים האחרונותהפונה בעל ניסיון  .ב
טטות , עבריינות ורקע סוציו אקונומי שו של במצבי סיכוןהנמצאים  ני נוערב 200 –ל  בקהילה

 נמוך .

קצועי שעבר הכשרה מוהוא מעסיק צוות   נוערהבני ייחודית המותאמת לצרכי   תכונית פונה ל .ג
 .  נוערהבני לצרכי ייעודית המתאימה 

 . חברתייםהשירותים הו רווחהמשרד המוכר ע"י  הפונה .ד
 

בני נוער איתור ולווי במוכח  ניסיוןרקורד עשיר ומיועדת ליחידים או לתאגידים , אשר להם  הפנינה
 . שותרהות נושכב לההערב והלי בשעותש בסיכון

בקש שלא לציין איש קשר , ומתהמפורט לעיל יצרף את פרטיו , כולל פרטי המעביר את המידע  פונה
על  מסמכים המעידיםלצרף  בקשמת הפונההנ"ל . כמו כן ,  שירותיםהעלויות כלשהן הכרוכות במתן 

 :הבאים  מסמכיםוכן את ה בני נוער בסיכוןבעבודה עם  ניסיון
כחוק ואישור על ניכוי מס עם גופים ציבוריים , אישור על ניהול פנקסים  העתק תעודת מורשה לעסוק 

 במקור .
 .מקומיתהועצה מהניסוחיו ייקבע ע"י שכם הסיובהר כי משתתף אשר ייבחר יחתום על  

 .לקבלת מידע בלבד , ואינה בבחינת הזמנה לקבלת הצעות  מיועדתו ז  פנינהבזאת כי  ובהרמ
לרבות  נוספים ם ית לפונים להבהרות ו/ או פרטכות לפנושומרת לעצמה את הז מקומיתהועצה מה

ה זכאות לתמורה כלשהיא ול מבלי להקים לפונ' והכסמכים  ומסירת מידע נוסף , הצעות וכומת מהשל
 עבור שימוש במידע כאמור לעיל .

  
ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים  הריסבמ ש להגיש במעטפה סגורהש יהמבוק מידעאת ה

, ל של המועצה בחתומה בחותמת נתקיא לאחר שה מר אריאל בר און  מועצהה "לכנשבמשרדי  מ
צה לא תישא בעלות כל בד והמועונה בלשבון הפחבצע על תת מקומיתהועצה מהמסירת המידע לידי 

 נה בעקבות הזמנה זו .שהיא שתגרום לפו
 

 12:00בשעה   30-06-2021עד ליום  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית
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