
 
 

 הזמנה להציע הצעות מחיר לשירותי מילוי מקום ללבורנטים במערך החינוך 

לשירותי מילוי מקום ללבורנטים  ״(, מזמינה בזאת הצעות מחיר  העירייהעיריית כפר יונה  )להלן: ״
 ״(.המכרז )להלן: ״זה , הכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי במערכת החינוך

שירותים של מילוי מקום עובדי הוראה כאשר    ןמעוניינת להתקשר עם זוכה שיית עיריית כפר יונה   .1
 העירייה לא מצליחה למצוא עובדים קבועים לאיוש המשרות.  

 במיקור חוץ.  שונותמדובר במשרות מקצועיות שהעירייה נדרשת לאייש במילוי מקום לתקופות 

במסגרת    5  -בתנאים ובדרישות שיפורטו להלן, כבכוונת העירייה לבקש שירותי לברונטים העומדים  
ניתן להסתמך על האמור   כי לא  ומובהר  וכהערכה בלבד מבלי להתחייב להיקף כאמור,  שנתית, 

 כהתחייבות העירייה לאספקת שירותים לזוכה, בכלל או בהיקף כלשהו. 

ות מסוימים,  על המציע הזוכה לעמוד בהוראות הדין לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסד  .2
מקרה   ובכל  ישראל,  ממשטרת  זה  בהקשר  הנדרשים  האישורים  מלוא  לקבלת  ידאג  היתר,  ובין 

מתן השירותים על ידי נותן השירותים. הספק    טרםאישור כאמור יימסר לעירייה על ידי הספק,  
 ימלא אחר כל הוראה של המנהל בהקשר לעניין דנן ולמניעת העסקה כאמור. 

 .במסמכי המכרזתנאי הסף המפורטים על המשתתפים לעמוד ב .3

במשרדי מרכז התשלומים העירוני ברחוב    ש"ח   500  של  לסך   בתמורה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .4
  .28/02/2022 -ה  ,שנימיום  , החל08:30-13:00ה׳ בין השעות   , ב', ד',בימים א׳, 9הרצל 

או באתר האינטרנט    העירייהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי   .5
 של העירייה תחת הכותרת מכרזים. 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר   .6
אחרים   זיהוי  סימני  ללא  מהש  20/03/2022ראשון  ליום    עדהמכרז  יאוחר    בדיוק   12:00עה  לא 

ה. לפני הגשת מעטפת המכרז יש  י, בקומה השני4במשרדי העירייה, ברחוב שרת    לתיבת המכרזים
 אצל עוזרת מנכ"ל העירייה.    נתקבל להחתים  

בשעה  חובה(    אינה )ההשתתפות במפגש המציעים    07/03/2022  - , השנימציעים יערך ביום    מפגש .7
 . העירייהחדר הישיבות שבבית בבוקר ב 10:00

להבטחת קיום התחייבויותיו  )השתתפות(  על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית   .8
 . ₪16/06/2022 בתוקף עד ליום  20,000 בהתאם להצעתו על סך

 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.   .9
 

 בכבוד  רב,                                                                                        
 

 כידור   שושי כחלון 
 עיריית כפר יונה  ראש

 


