
 

 

 

 

 קול קורא

 להפעלת ספרייה ניידת במטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה מזמינה את נותני השירותים 

בתחום הספרייה הניידת להוביל מסגרת פעילות ביישובי 

 המועצה

 תנאי סף:

  בישראל )חברה, עמותה וכיו"ב(על המציע להיות תאגיד רשום 

 .ניסיון מוכח בהפעלת ספריה ניידת ברחבי הארץ 

 .ניסיון מוכח בהפעלת ספרייה ניידת במגזר הערבי 

 

 על המפעיל לקיים את התנאים הבאים:

 .הספרייה הניידת תפעל בכל ישוב אשר יעמוד בתנאים הנדרשים 

 ועצההעמדת איש קשר מטעם העמותה ללווי מרכז התכנית מטעם המ. 

 ( ימים בשבוע בשעות  5הספרייה הניידת תעבוד ע"פ לו"ז חודשי שיקבע מראש

00:11-01:11) 

  ,באחריות העמותה לדאוג לזיווד מלא של הספרייה לרבות ספרים, משחקי קופסא

 פופים ומחצלות לנוחיות תושבי המועצה.

 .העמותה תדאג לעמדת ספרנית ממוחשבת 

 כד'( לפי תכנית בישובים )הצגות, שעות סיפור ו העמותה תסייע במימון  אירועי שיא

 ₪  5,111, לכל היותר עד לסכום כולל של שנתית שתקבע מראש

 

 המועצה:

 . מתחייבת לתחזק את המשאית באופן שוטף 

 )תישא בעלויות ביטוח המשאית )חובה ומקיף 

  פעילות הספרייה ומתחם הקריאה ייכללו בביטוחי המועצה )צד ג' וחבות

 מעבידים(.

  תעמיד רכז לתכנית אשר יהיה אמון על פעילות התכנית ביישובים ועל קשר עם

 נציג העמותה.

 

 



 

 

 

 

 תתקין תוכנת השאלת ספרים ממוחשבת על גבי המחשב הנייד שבמשאית 

 .קליטת עובדים והכשרתם לטובת קיום הפעילות השוטפת 

 .ההתקשרות עם המפעיל הינה לתקופה של שנתיים 

 

 תנאים כלליים:

  המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.אין 

  המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות

לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע בקבלת 

 החלטה. כן יהיה ניתן לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

 בטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המועצה תהיה רשאית ל

 המציעים והם בלבד יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.

  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו

 ובנספחיה, לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת ההצעות הנדרש.

 

 את ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציע לידי הגב' שלהבת מרכוספלד,

shal@m-או במייל  9968599-90מנהלת אגף חברה וקהילה במועצה באמצעות פקס: 

yehuda.org.il  67.709 א'  עד ליום 

 

 Livnat@m-yehuda.org.il/   90-9968890לשאלות ופרטים נוספים: ליבנת כהן 
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