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 ט'/טבת/תש"פ

 2019, דצמבר 30                

 קט "נהיגה בטוחה"בפרוי רי נהיגה עבור בני/ות נוערשירותי שיעו למתן פניה לקבלת הצעות

 מעוניינת השרון הוד ניסיוןעיריית בעלי נהיגה מורי עם ללהתקשר עם, בסיכוןעבודה נוער ,בני/ות פרויקטבמסגרת

בעירוהכלבהתאםלפרטיםשלהלן:קידוםנוערשלהיחידהל,"נהיגהבטוחה"

תנאיסף .1

 .בתוקףבעתהגשתהפניה,כשהואממשרדהרישוילהוראתנהיגהלהיותבעלרישיוןפונהעלה 1.1

 כמורהנהיגה.בעבודהשניםלפחות5להיותבעלניסיוןשלעלהפונה 1.1

 .ואישורהיעדרעבירותמיןלהיותבעלתעודתיושרעלהפונה 1.1



דרישותהתפקיד .1

 הוראתנהיגהוהכנהלמבחןקבלתרישיוןנהיגה. 1.1

 עבודהבמסגרתדרישותהפרויקט: 1.1

 בלבד.,בזמןפעילותהיחידהלקידוםנוער,שיעוריהנהיגהקיום 1.1.1

 .בלבד,מהיחידהלקידוםנוער,ייעשויציאהלשיעוריהנהיגהוחזרהמהם 1.1.1

 .כלשיעורדק'60בנישיעורינהיגהמתן 1.1.1

 .לפיהצורך-עלרכבאוטומטיהןעלרכבידניוהןמורההנהיגהילמד 1.1.2

 

 בקשההמסמכיםנדרשיםלהגשת .1

 .המצ"ב,לרבותמסמךהצעתהמחירמלאיםוחתומיםכנדרשההליךכלמסמכי 1.1

 העתקרישיוןהוראתנהיגהממשרדהרישויבתוקף. 1.1

 .,מלאיםומפורטיםקורותחייםמעודכנים 1.1

 שניםלפחותבעבודהכמורהנהיגה.5שלהמעידיםעלניסיוןאישוריםו/אומסמכים 1.2

 1.5 מסמכים ו/או אישורים המלצות וכן ניסיון על בעבודההמעידים /התנדבות נהיגה נוערעםכמורה בני/ות

 .ן,ככלשישבסיכו

 ישלצרףאישורמבטוחלאומיעלביטוחכעצמאי(.-תעודתעוסקמורשה/פטור)עוסקפטור 1.6

 אישורעלניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק. 1.3

 וימסבמקור.אישורעלניכ 1.3
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לככלשיחליטמנהלהיחידהלקידוםנוערעלקיוםהשירות,ייערךהסכםהתקשרותביןהעירייהלביןהמפעי 1.3

לשלוש עד של העירייה(שניםלתקופה )לשיקול של סך על יעלה שלא 120,000ובהיקף תקופות₪ לכל

ההסכםההתקשרות . לרבות בעירייה, הצדדיםבנוסחהמקובל אתהתחייבות ליכלול קיוםביטוחדרישה

 אחריותמקצועיתו/אוכלביטוחנדרשאחר.

 

הגשתהבקשות .2

ב 2.1 להגיש יש הבקשות את סגורהמסירה ובמעטפה שבאישית המכרזים לתיבת , חוזיםמשרדי מחלקת

ולקבלאתחותמתנציגתהמחלקה,בהודהשרוןקומתקרקע()13בעירייה,ברחוביהושעבןגמלאומכרזים

ישלצייןעלגביהמעטפה:.13:00בשעה  14.1.2020מיום לא יאוחר וזאתהמעידהעלקבלתהמעטפהבמועד,

 היחידהלקידוםנוער".-נהיגהבטוחהשירותיהצעהלמתן"

 

 מסמכים שיוגשו לאחר המועד האחרון ו/או שלא בהתאם להנחיות שלעיל לא יתקבלו ולא יבדקו כלל.

 

העירייהרשאיתלבחורבאמצעותהליךזהבקשותכדיליצורמחויבותכלשהיואיןבתהליךהפנייהלקבלת 2.1

יותרוכןרשאית להתקשרעםמורינהיגהנוספיםשלאבאמצעותהליךזהוהכללפימורהנהיגהאחדאו

 שיקולדעתהבלבד.

העירייהתהיהרשאיתלפנותלפוניםבבקשהלהבהרותאוקבלתפרטיםנוספותוכללבטלהליךזהבכלעת 2.1

 לפישיקולדעתהללאחובתהנמקה.

 2.2 הדוא"ל באמצעות לח"מ בלבד, בכתב לפנות, ניתן והבהרות בכתובת:לשאלות

hasharon.muni.il-zigok@hod. יבעלכלהשאלותשישלחואובכלל.גאיןהעירייהמתחייבתלה 

 

 אופןבדיקתההצעות .5

ומנהלמחלקתחוזיםומכרזיםהעירייהתקיםועדהבראשותמנהלהיחידהלקידוםנוער,חשבתאגףהחינוך 5.1

בעירייה.

לאחרהמועדהאחרוןלהגשתההצעהתפתחהוועדהאתהמעטפותשנמצאובתיבהותבדוקאתהמסמכים 5.1

 .,כמפורטלעילשהוגשווהתאמתםלדרישותהעירייה

להזמיןאתהפוניםשיעמדובתנאיםלהתרשמותאישיתבכדישיציגו,אךלאחייבת,הוועדהתהיהרשאית 5.1

 תמועמדותםבפניחבריהוועדה.א

על 5.2 וזאת לצרכיה ביותר המתאימות ההצעות את תבחר בהתאם-הוועדה היתר ובין דעתה שיקול פי

 ולדרישות העירייה לצרכי והתאמתם הפונים והמלצות ניסיון ממקצועיות, לרבותלהתרשמותה ההליך,

עםמציעאחדו/אויותרוהכללפישיקולובהתאםלכךתתקשרניסיוןהפונהבממשקיםעםנוערבסיכוןוכו',

 .דעתהשלהעירייה

 

mailto:zigok@hod-hasharon.muni.il
mailto:zigok@hod-hasharon.muni.il
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 שונות .6

חשבוןע"ימנהלהיחידהלקידוםנועריוםממועדאישורכל10ף+תשלוםעבורהשירותיהיהבתנאישוטה 6.1

.ובתנאישיוגשלוהחשבוןבצירוףפירוטשעותמלא

ה 6.1 במסמכי ותיקונים שינויים להכניס רשאית המבקשים.הליך,העירייה לשאלות בתשובה או ביוזמתה

ההודעהו/אוהמסמך.hasharon.muni.il-www.hodהשינוייםוהתיקוניםכאמוריתפרסמובאתרהעירוני

 המעודכניםביותרשתפיץהעירייה,הםשיחייבואתהעירייהבלבד.

תחייבנהיןולאיהיהלהםכלתוקףשהואורקתשובהבכתבפה,א-השינתנובעלכלהסבר,פרשנותאותשוב 6.1

 אתהעירייה.

 כלהאמורהינולשניהמינים.,אךיובהרכיהמסמכיםמנוסחיםבלשוןזכרלמעןהנוחותבלבד 6.2





 בברכה,
 
 
 
 

 זיגו קוגן
 מנהל היחידה לקידום נוער

האגף לחינוך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hod-hasharon.muni.il/


      

 

 

 עיריית הוד השרון          

 ך, תרבות הפנאי והקהילהחינו אגף          

 09-7759604פקס:  09-7759674 היחידה לקידום נוער טלפון:

 

4 
 

 נספח א'

 והצעת המחירטופס בקשה 

___________________________________המועמד/החברה: שם

_________________________________מס' עוסק מורשה/ח.פ.:

__________________________________________:מס' רישיון

________________________________________מס' שנות ותק:

__________________________________________טלפון/פקס:

 ______________________________________________דוא"ל:

 .1 מסמכי כל את בעיון קראתי הח"מ שירותיהליךהאני בפרוישיעולהגשת נוער בני/ות עבור נהיגה "נהיגהרי קט

כלהגורמיםהאחריםהמשפיעיםעלהעבודהידועיםיוהעבודהוכהליךהננימצהירכיהבנתיאתתנאיהובטוחה"

 ומוכריםליוכיבהתאםלכךקבעתיאתהצעתי.

 אנימצהירבזאתכי: .1

 .הליךהנניבעלהידע,הניסיוןוהמומחיותהדרושיםלביצועהעבודותנשואה .1.1

יות,מכלמיןוסוגביןמיוחדותוביןכלל-המחיריםהכלוליםבהצעתי,הינםסופייםוהםכולליםאתכלההוצאות .1.1

 עלפיתנאיהמכרז.-הכרוכותבביצועהעבודהנשואהמכרז

 הופחתהיקףהעבודהאוהוגדלהיקףהעבודה,לאישונהשכ"טשפורטובהצעתי. .1.1

 

 :תמורת שכ"ט שלהנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות  .1

 .רכב ידנידקות על  60עבור שיעור נהיגה בן  ,לשעה ממע" +₪  185  .1.1

 . רכב אוטומטידקות על  60מע"מ לשעה, עבור שיעור נהיגה בן ₪ +  200 .1.1

 

מע"מ,לכלתקופותההתקשרות,כוללבתוספת₪,120,000ידועלי,כיהיקףכללהעבודהשיוזמןלאיעלהעלסךשל .2

 תקופותההארכה,ככלשתהיינה.

 

החתימהמטעםהמועמד:יחתימתהמועמד/מורש

______________תאריך:_______________חתימה:______________שם:

 ______________תאריך:_______________חתימה:______________שם:


