קול קורא לאימון והדרכת קבוצות ספורט
כחלק מפעילותה של המועצה האזורית מטה יהודה ובמסגרת ריכוז וניהול פעילויות בנושא
הספורט ,מעוניינת המועצה בהפעלת חוגים בתחומים שונים במתקני הספורט ומזמינה בזאת
מדריכים ומאמנים בתחומים המפורטים להציע הצעות להפעלה כמפורט להלן:
תנאי סף
 .1מציע שהינו עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל ) חברה ,עמותה וכיו"ב
 .2למציע הכשרה והשכלה רלוונטית בתחום החוג המוצע על ידו ) מאמן מוסמך ,מדריך
מוסמך ,תואר ראשון ,לימודי תעודה ,השתלמויות וכיוצא בזה( .יש לצרף תעודות
המעידות על הכשרה והשכלה רלוונטית
 .3למציע לפחות  3שנות ניסיון בתחום החוג המוצע .יש לצרף המלצות וקורות חיים
המעידות על ניסיון נדרש .
תחומי האימון המוצעים(ענפי ספורט ,קבוצות)

כדורסל ,קבוצות בוגרים  /נוער  /נערים  /ילדים  /קטסל
המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי תשבץ את המאמן הזוכה בנוהל זה לאחת מקבוצות
הכדורסל שלה.
המועצה
במסגרת הפעלת החוגים המועצה תספק כדלהלן
.1
.2
.3
.4
.5
.6

החוגים יתקיימו במתקני המועצה ובשלוחותיו בתחומי המועצה ,לרבות כל השירותים
המשרדיים והמנהלתיים הנדרשים לקיום החוג
המועצה תפרסם את החוגים בין תושביה
המועצה תערוך ביטוחים מתאימים לכיסוי נזקים לצד ג' )ביטוח אחריות מקצועית ו/או
ביטוח מעבידים ו/או כל ביטוח החל על מפעיל החוג יחול עליו
הרשמת התלמידים והסעתם למקום החוג בהתאם לצורך ולנהלים
אספקת כלים וציוד נדרש לקיום החוג המוצע
ההתקשרות עם המפעיל הינה לתקופה של עונת משחקים אחת עם אופציה להארכת
ההתקשרות ל 2-תקופות נוספות או חלקן .

הצעת המחיר
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר כתמורה חודשית בתוספת מע"מ.
היקף השירותים 2 :אימונים בני  09דקות כל אחד  +משחק ליגה בכל שבוע.
אין המועצה מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,והיא רשאית
לשקול בין שיקוליה שיקולי ניסיון ואיכות המפעיל והמוניטין הקיים.
מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין
העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל
המועצה תהיה רשאית להתקשר בכל תחום עם מפעיל אחד או לפצל את ההתקשרות בכל
תחום שהוא למספר מפעילים על פי שיקול דעתה הבלעדי
מובהר ,כי אין בהתקשרות משום התחייבות של המועצה להזמין בהיקף כלשהו את
השירותים הנדרשים והיא רשאית לצמצם ו/או להרחיב את השירותים מכל סיבה שהיא ואף
להפסיקם .
תנאים כלליים
א .ההתקשרות ע ם המציע המפעיל את החוג כפופה לחתימה על הסכם התקשרות ולאחר
אישור המועצה בלבד
ב .אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,בין היתר אין המועצה
מתחייבת להפעיל את החוגים כולם או חלקם בכל תחום שהוא והדבר תלוי בין היתר
במספר הנרשמים הנדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

ג .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 לה בקבלת
החלטות .כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים
ד .המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון .בכל מקרה ,המציעים,
והם בלבד ,יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם
ה .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו
ובנספחיה ,לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש .
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים המצויה בלשכה המשפטית קומה ב'
בבניין המועצה וזאת לא יאוחר מיום  22.2.22שעה  12:11הוא המועד האחרון להגשת
הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים
בכבוד רב
מועצה אזורית מטה יהודה – אגף חברה וקהילה

