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 קול קורא לביצוע מיזם משותף של פעילות ספורט כדורשת לנשים ברחבי ירושלים

העמותה לפיתוח הכדורעף "( מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם החברההחברה העירונית אריאל )להלן: "

  .אימהות בירושלים 500 -"(, לשם קיום פעילות כדורשת נשים להעמותה)להלן: " מאמנט 

 כללי .א

מפעילות החברה בשיתוף עם עיריית ירושלים בתחום קידום ספורט נשים בירושלים  באמצעות שיתוף כחלק  .1

 "(.הפעילותפעולה עם עמותה אשר מתמחה בקיום פעילויות מסוג זה )להלן: "

במסגרת הפעילויות והשיעורים כאמור תעביר העמותה הנבחרת את התכנים הבאים: פעילות ליגת כדורשת  .2

 יר, פתיחת קורס לנשים במזרח העיר , סבסוד לאמהות חד הוריות ובמצוקה .לנשים במערב הע

ת )כולל מע"מ כדין( וכן את תיאום הפעילו₪  10,000בכוונת החברה להעמיד לטובת הפעילות סך כולל וסופי של  .3

 מול בתי הספר, והכל בכפוף לכל דין.

ם )כולל מע"מ כדין( הכולל את קיו₪  855,000מימון העמותה לצורך הוצאת הפעילות אל הפועל יעמוד על סך של  .4

 הפעילות וכן את הקצאת המדריכים לצורך העברת תכני הפעילות כאמור.

לקיום כלל הפעולות ₪  865,000בסך הכל, ההיקף התקציבי המתוכנן של הפעילות צפוי לעמוד על סך של  .5

 כמפורט לעיל. 

 .2018תקופת ההתקשרות הינה לשנת  .6

שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם, עבור  3-אופציה להארכת ההסכם בתנאים זהים ללרשות החברה תעמוד  .7

 פעילויות דומות, בכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטיים בחברה.

החברה מזמינה בזאת כל עמותה בישראל, הרשומה במרשם העמותות המתנהל ע"פ דין כעמותה מוכרת ורשמית 

 שנים לפחות, בהפעלת תוכניות ופעילויות חינוכיות בתחום החינוך 3של במדינת ישראל או כמלכ"ר, בעלת ניסיון 

לשוויון מגדרי, המעוניינת להשתתף ותתחייב לכל האמור לעיל ולהלן ותציע תוספת לסכום ההיקף התקציבי השנתי 

מו"מ מוזמנת להגיש הצעה. במידה ותתקבל הצעה נוספת, ינוהל  -המתוכנן של הפעילות, כך שהיקף הפעילות יגדל

 בין הגופים להגדלת סכום והיקף הפעילות הכולל.

 קריטריונים להגשת הצעות .ב

אין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת ההפעלה המבוקשת. כל ההצעות תבחנה באופן ענייני  .1

 והחברה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.

 להלן:על הגוף המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם ש .2

 על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר ]מוסד ללא כוונת רווח[. .2.1

 .2018על הגוף המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת  .2.2

המימון יהיה ₪.  855,000-על הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון הפעילות בסכום הגבוה מ .2.3

 באמצעות גיוס תרומות בגובה סכום המימון המוצע או לחילופין באמצעות הון עצמי בסכום זהה.

על הגוף המציע להעמיד לרשות הפעילות בעלי תפקידים במספר מתאים ובהכשרה המקצועית המתאימים  .2.4

ע"י הגוף המציע ולא ע"י לניהול וביצוע הפעילות וכן עובדים אחרים במידת הצורך. שכר העובדים ישולם 

 החברה.

 .שנים רצופות בהפעלת תוכניות ופעילויות בתחום כדורשת נשים 3המציע הינו בעל ניסיון של  .2.5

 ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן: .3
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 מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן הכספי תוך פירוט כח האדם המיועד לקיום וניהול הפעילות ע"י המציע. .3.1

יע להציג תוכנית פעילות מוצעת וכן התחייבות כי הגוף המציע יישא בכל עלויות הפעילות על הגוף המצ .3.2

 למעט חלקה של החברה כמפורט לעיל.

 אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה המוצעת או אסמכתאות לקיומו של הון עצמי המוצע לטובת הפעילות. .3.3

שירותים על ידי העמותה, שנות הפעילות פירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע, תוך ציון מקומות מתן ה .3.4

 וכן פרטי ממליצים במקומות הפעילות הקודמים )שם מלא וטלפון נייד(.

מובהר, כי פניה זו ממוענת לכלל המוסדות והגופים אשר עומדים בתנאים ובדרישות לעיל ולהלן, וכי ההצעות  .4

העמותה לתנאי ההתקשרות מול  יובאו בפני ועדת המכרזים להחלטתה. הצעה שתהא טובה יותר, גם ביחס

תאושר בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ובכפוף לניהול מו"מ בין כל הגופים המשתתפים  לפיתוח מאמנט

 טרם ההכרזה הסופית.

אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של החברה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף  .5

 כלשהם.

 קשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש.כל ההצעות בתגובה לב .6

במשרדי החברה העירונית אריאל, היכל  12:00עד השעה יום חמישי  30.5.18את ההצעות ניתן להגיש עד ליום  .7

 , ירושלים.1הפיס ארנה, דרך בנבנישתי 

 www.ariel-jer.org.ilניתן לעיין מסמכי ההליך באתר האינטרנט של החברה בכתובת: .8

שי יום שלי 22.5.18, זאת עד ליום btjudith@jerusalem.muni.ilבדוא"ל:  יהודית לפרטים נוספים ניתן לפנות ל .9

 .12:00בשעה 

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם חתומים על ידי מורשי  .10

 החתימה מטעמו.

ל בות ו/או מצג כלשהוא שעוד מובהר, כי אין בפניה זו כדי להטיל על החברה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחיי .11

 החברה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו.

פנייה לגורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה  .12

 זו.

 

 


