
 

 
 
 
 

17/08/2020 
 

 כפר חב"דבמקווה גברים הפעלת   -פנייה לקבלת הצעותקול קורא ו 
 

חב" כפר  השיתופית  )להלן:  האגודה  מקווה  (  "האגודה"ד  להפעלת  הצעות  להציע  בזאת  מזמינה 

"(  הנכס מ"ר )להלן: "  823-, ששטחו כ27, חלקה  6261גברים במבנה המצוי במושב כפר חב"ד בגוש  

 ואשר הינו בבעלות האגודה. 

, חדרי שירותים,  27.20/8.40מקלחות, אולם הלבשה בגודל    80בורות טבילה גדולים,    3כולל  הנכס  

 בו חדר חשמל וחדר מכונות.  מחסן ומרתף 

   יהא ניתן לבצע בנכס שינויים מהותיים. ולא IS-ASהנכס יועמד לרשות המציע  

ולכן אין לראות בפניה זו  מובהר ומודגש כי פניה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר,  

לחתימת   בכפוף  עם המציע תהא  להתקשרות. ההתקשרות  של האגודה  כלשהי  משום התחייבות 

כל אישור   ידי האגודה, בכפוף להמצאת  על  לנוסח שייקבע  המציע על הסכם התקשרות בהתאם 

 . שיידרש על ידי האגודה ו/או אישור הנדרש על פי כל דין

 ים:  על המציעים לעמוד בתנאים הבא .א

:  להלן)  בישראל  ייעודי  רשמי  במרשם  כדין  הרשום  תאגיד  או  ישראל  תושב  אדםהציע  ל  רשאים

  הדרושים  המסמכים  כל  את  המציאו  ואשר  במצטבר  הבאים  התנאים  בכל  העומדים  ,"(המציע"

 :אלו בתנאים עמידתם להוכחת

מהסוג  המציע   • ותשלומיו  התחייבויותיו  לביצוע  וארגונית  כספית  יכולת  וההיקף  בעל 
 . הנדרש במכרז זה

 המציע בעל כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות : רישיון עסק והיתרים כדין.  •

העסקאות   • חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  את  להצעתו  לצרף  יידרש  שייבחר  המציע 

התשל"ו מס(,  חובות  ותשלום  חשבונות   ניהול  )אכיפת  ציבוריים  שני 1976-גופים   ,

משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק   אישורים או אישור  

 מורשה. 

 ההצעה  .ב
 

ה  והמבקשמציע  בתנאים  כלל    עומד  עם  יחד  הצעתו  להגיש  יתבקש  מועמדותו,  את  להציע 
 המסמכים הנלווים הנדרשים כמפורט במסמך זה. 

 
ת מע"מ.י ההצעה  לפני  לחודש  שימוש  דמי  כתשלום  שכירות    נתן  לדמי  בנוסף  כי  יובהר 

 חודשיים יהיה על המציע לשאת בתשלומים נלווים כגון חשבון מים, חשמל וכו'.  
 

למען הסר כל ספק כי האגודה אינה מתחייבת לבחור מי מההצעות שיוגשו לה  בזאת  מובהר  

דרישות   על  עונה  אינה  ו/או  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  שלא  רשאית  והיא 

 בס"ד

 



. ההצעות יבחנו על ידי בחינה של מדדי איכות ותכנים בהתאם לשיקול דעת הבלעדי  אגודהה

 של האגודה. 

, וכן בהצעה הכספית  בתנאי הסףתתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה  אגודה  ה

המציע של  והמוניטין  מיומנותו  כישוריו,  ניסיונו,  באמינותו,  בכל    שתוגש,  כללי,  ובאופן 

חר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה  קריטריון ענייני א 

 הזוכה.    

 תיאור השירותים  .ג

 יכללו את התכנים הבאים: ציעהשירותים אותם יספק המ

 -המקווהתפעול שוטף של   .א

 על המציע להתחייב להפעיל את המקווה בימים ובשעות שיפורטו להלן: 

 בבוקר  5:00 החל משעה   -ה'-ימים א'

 ועד חצי שעה לפני כניסת שבתבבוקר  05:00 -החל משעה   ו' יום 

   ללא גביית תשלום                בין השעות    -בשבתות וחגים

 ב. העסקת עובדים 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .ד
ואישורהתאגדותתעודת   • התאגיד    עו"ד/רו"ח  ,  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  לגבי 

   .בחתימתםוסמכותם לחייב את התאגיד 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.  •

 . אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך •

 . אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין •

 .מסמך זה כשהוא מלא וחתום •

 אישור משרד הבריאות להפעלת מקווה.  •
 

 אופן הגשת ההצעות ומועדים .ה
 8ובאוויטש  יהרבי מלבמשרדי האגודה בכתובת    כולל    27/08/2020את הצעות יש להגיש עד ליום   •

 chabad.co.il-avraham@kfarאו לכתובת דוא"ל כפר חב"ד 

מאת  אגודה  ה • לדרוש  הזכות  את  לעצמה  הסברים   המציע,שומרת  בהצעתו,  הדיון  בעת 
 . ימים מיום הדרישה  3בתוך  מתחייב למסור את כל ההסברים הנדרשיםמציע , וה ופירוט

 

 פניה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פניה זו.  

התקשר עם ספק כלשהו ואין בפניה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא,  מתחייבת להחברה אינה  

פ  ביצוע  או  להתקשרות  בנוגע  החברה  של  כלשהי  מצג  ו/או  התחייבות  זאת  המשך  ובכלל  עילות 

 לפנייה זו. 

 מכל מין וסוג שהם. כל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקיםב  תזכהלא  היענות לפנייה זו 

 

 בכבוד רב,                                                                                  

 האגודה השיתופית כפר חב"ד                                                                                  

mailto:avraham@kfar-chabad.co.il


 

 הצעת המשתתף 

הצעתי   את  להציע  מבקש   ,____________ מ.ר.    ,___________ ת.ז.   ,____________ הנני 
קראתי את תנאי הסף ותנאי ההתקשרות,    להפעלת מקווה גברים.בהסכם    אגודהלהתקשר עם ה

 בדרישות ההתקשרות.  אותם ואני עומד בתנאי הסף ועומד  והריני להצהיר כי הבנתי

 .  ₪ )לפני מע"מ( דמי שימוש לחודש______  _____ נני מעמיד את הצעתי על סך של לפיכך ה

 

_____________________ 

 שם ושם משפחה 

 

 

חתימה + חותמת )עם  
 מ.ר(

 

 

 

 


