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 מועצה מקומית גני תקווה

 (R.F.I) לת מידע בלק שהקב

השכרת מבנה במתחם "גן הילד" בסמטת הקישון בגני תקווה, קשר ב
 למגזר הדתי לדיםלצרכי הפעלת גן י 336-ו 335ח"ח  3720גוש 

 
 

 כללי .1

מעוניינת בקבלת מידע בדבר גופים המסוגלים  ("מועצהה)להלן: " המועצה המקומית גני תקווה .א
 335ח"ח  3720גן הילד בסמטת הקישון בגני תקווה, גוש  חלק ממבנה המצוי במתחםשכור ומעוניינים ל

, ואשר תנאים המוצעים להלןב( "הנכס")להלן: למגזר הדתי לצורכי הפעלת גן ילדים מסובסד  336-ו

 .מתקיימים בהם כל הדרישות המקדמיות המפורטות להלן

לבין  המועצהל התקשרות אפשרית בין לשם איסוף מידע ובדיקת היתכנות שבקשה מקדמית זו נעשית  .ב
מטרת של  ו, זאת לאור ייחודיותם של תנאי ההתקשרות, ייחודיותהשכרת הנכסגוף חיצוני בקשר עם 

 "ב.צוכיוההשכרה 

תהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שנענה לבקשה זו, ולזמן אותו המועצה  .ג
 לדיון בפניה, הכל כפי שתראה לנכון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא  .ד
ום התחייבות כלשהי של המועצה לפרסם אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה מש

ואין בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון לשולח , מכרז בנושא פנייה זו, או לפעול בכל הליך אחר
 .המענה

לרבות חובה לנהל מו"מ עם  ,המועצהמובהר בזאת כי אין בבקשה כדי להטיל חיובים כלשהם על  .ה
שכן, בקשה זו עוסקת המועצה תביעה בעניין זה כנגד או  לפונה לא תהיה כל טענה, או דרישה,ופונים, 

 .בלבד בקבלת מידע

מסקנה, שנתקבלו בעקבות הבקשה, באופן  תהא זכאית שלא לקבל כל מידע ו/או דעה ו/אוהמועצה  .ו
 .מלא או חלקי

וללא כל תמורה מצידה בגין  תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל, ללא כל הגבלההמועצה  .ז
תהיה מעוניינת  והמועצהבקשה לקבלת הצעות, במידה  , בכדי לתכנן ולהכין מכרז ו/אוכך, בין היתר
 בנוגע לפנייה זו אם בכלל. לפרסם מכרז

ידנית במעטפה סגורה, עליה  מסוריש ל ך אשר המשיב חפץ לצרף,מסמאת טופס המענה בצירוף כל  .ח
ן הילד בסמטת הקישון בגני נכס במתחם גהשכרת בעניין   (R.F.I)יירשם "מענה לבקשה לקבלת מידע

)קומה ב', אצל  בגני תקווה 48הגליל ברח' משרדי המועצה, בולמסור , "תקווה לצורכי הפעלת גן ילדים
 .15:00שעה  8.202006.וזאת לא יאוחר מיום , קניין המועצה(

 מהות ההשכרה .2

ון בגני תקווה, כיתות גן במבנה המצוי במתחם גן הילד בסמטת הקיש 2קשר להשכרת בפנייה זו הינה  .א
 לצורכי הפעלת גן ילדים מסובסד.
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הוחזק על ידי עמותת "אמונה" ושימש גן ילדים מוכר ומסובסד  2020עסקינן בנכס שעד לסוף חודש יולי  .ב
על ידי משרד הכלכלה. הנכס מכיל שתי כיתות גן, ותחילת השימוש בנכס מבוקש להיות בהקדם 

כולל ביצוע שיפורים ותחזוקת הנכס  1.9.2020ם החל מיום האפשרי כך שניתן יהיה להפעיל את גן הילדי
 קודם לכן.

 כיתות גן נוספות המופעלות על ידי המועצה. 2 -נמצאות בסמוך לכיתות  2 .ג

 .פעלת גן ילדים מסובסד למגזר הדתילצרכי ה( ידרש לעשות שימוש "השוכר")להלן:  הגוף שיבחר .ד

המועצה לצאת למכרז להשכרת המבנה החל  יובהר כי בכוונת .לשנה אחתתקופת השכירות הינה  .ה
 משנת פעילות תשפ"ב.

 עם השוכר יחתם הסכם שכירות מתאים. .ו

 דרישות מקדמיותה .3

 המפורטים להלן: המצטבריםעומד בכל התנאים מי ש בהליך זההשתתף לרשאי  .א

 חברה או עמותה או גוף אחר הרשום כדין במרשמים הרלוונטיים של רשות התאגידים. .א

 ( בהפעלת גני ילדים.2לפחות שנתיים ) בעל ניסיון של  .ב

 גני ילדים עבור הזרם הדתי לסוגיו. 2מי שמפעיל נכון להיום, לפחות  .ג

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  .ד
 מטעם פקיד השומה.

 1976-תשל"וכל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, על ב .ה
 פי כל דין.-ועל

 דמי השכירות .4

דמי השכירות יקבעו מול השוכר בהתאם לשומת מקרקעין שתיקבע בימים הקרובים בשים לב למהות  .א
 הנכס, מצבו הפיסי וייעוד השכירות.

המשכיר ידרש לערוך על חשבונו ביטוח צד ג' וביטוח תכולה ולהמציא למועצה אישור על עריכת  .ב
 ביטוחים כאמור. 

תשלומים שוטפים החלים על המושכר לרבות תשלומי ארנונה,  אינם כולליםהשכירות החודשיים  דמי .ג
לשלם השוכר מים, מיסים, שילוט, חשמל, גז וכל תשלום אחר החל על מחזיק בנכס, אותם ידרש 

 רם, בנוסף לדמי השכירות החודשיים.כסד

המושכר  באחזקתטפים הקשורים בנוסף לדמי השכירות האמורים, ידרש השוכר לשאת בתשלומים השו .ד

ו על והשמירה על תקינותו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סביר )כגון זיפות גג המושכר( אשר יחול
 המועצה, בהתאם לשיקול דעתה.

 .שיידרש ככל ו,בעלות התאמתו הפנימית של הנכס לשימושהשוכר ישא  .ה
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 קשהבהמענה ל .5

את המידע הרלבנטי המצוי ברשותם, אשר יש המועצה ני הבקשה מופנית לגופים המעוניינים להביא בפ .א
בתנאים המוצעים לעיל ואם השכרת  מכרזלמועצה לגבש החלטה אם יש מקום לקיים בו כדי לסייע 

 .במתווה המוצג אכן אפשריתהנכס 

מוזמן לפנות  לשכור החדרים כמפורט בהזמנה, כל גורם המעוניין להביא מידע כאמור או המעוניין .ב
הגליל , בכתובת רח' המועצהולהניח בתיבת המכרזים של כתובת ובמועדים המופיעים לעיל , בלמועצה

לבקשה זו כשהוא מלא  1את הטופס המצורף כנספח  ,)קומה ב', אצל קניין המועצה( גני תקווה 48
המסמכים אשר הוא חפץ לצרף על מנת לפרט בפני המועצה את הצעתו לשכירת כל את וכן  כנדרש,

 קשת על ידי המועצה.בהחדרים או את דעתו בנוגע להשכרה המת

 .לא תישא בכל תשלום או הוצאה שנגרמו לפונההמועצה ובהר בזאת כי מ .ג

 .הנכסהמשתתפים בהליך נדרשים שלא להעביר למועצה הצעות כספיות לשכירת  .ד

 

            __________________ 

     ליזי דלריצ'ה                     
 ראש המועצה           
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מבנה במתחם "גן  בקשר עם השכרת  )R.F.I(בקשה לקבלת מידע  
לצרכי  336-ו 335ח"ח  3720הילד" בסמטת הקישון בגני תקווה, גוש 

 למגזר הדתי הפעלת גן ילדים

 
 

 1נספח 
 

 נוסח מענה לבקשה:
  

 ________________ __   ח.פ______________________ מס'  הגוף המתעניין: שם  .א

 
 כתובת: _______________________ טל': ___________ פקס: _____________

 
 

 פרטי איש קשר )שם וטלפון(: .ב

_________________________________________________________________ 

 

 
 :נה )מידע משפטי, מועד הקמתו(הפו מידע אודות הגוף .ג

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 :ת של הגוף הפונהפירוט אודות הפעילו .ד

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 הכשרה מקצועית ופעילות של הגוף הפונה בתחום האומנות:ת פירוט אודו .ה
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 פירוט אודות תרומת הגוף הפונה לקהילה: .ו
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

פירוט השימוש בנכס ע"י הגוף הפונה לרבות: ההפעלה, שעות פעילות, תחזוקה שוטפת, ייזום  .ז
 :קופת השכירות, לו"ז וכיוצ"בחדשות במהלך ת פעילויות
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 :משך התקופה המבוקשת לשימוש בנכס .ח

____________________________________________________________________ 
 

 :, הנובעות מהפעילות המוצעתגני תקווה ולתושביהצגת התועלת למועצה/ .ט
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 :הערות/שאלות/מידע רלוונטי נוסף .י

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 כספית הצעה יכלול לא המענה

 כל מסמך נלווה אשר יכול לספק מידע בדבר היתכנות השירות האמור. לטופס המענה יצורף

 
 
 

 אין בפנייה או במענה זה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים הריני מאשר כי ידוע לי, כי
 הבלעדי. ת לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתהתהא רשאיהמועצה לפנייה מכל מין וסוג, וכי 

 
 הריני מאשר כי קראתי והבנתי את מלוא התנאים המופיעים בבקשה.

 
 

  תאריך ____________ חתימה: _____________________


