עיריית דימונה
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד
עפ"י תקנה  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח–1987
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עיריית דימונה (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם
מתנ"ס דימונה (להלן" :המתנ"ס") ,לצורך הפעלת פעילות תרבות ,העשרה ופנאי ביחידה
לקידום נוער( .להלן" :ההתקשרות").
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עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן:
היחידה לקידום נוער הינה מסגרת חינוכית -טיפולית היחידה לקידום נוער הינה
א.
מסגרת חינוכית-טיפולית עבור נוער על רצף הסיכון בגילאי  .14-18היחידה נותנת
מענים במגוון התחומים :השכלת יסוד (תעודת  12שנות לימוד ,בגרויות ועוד),
הכנה לצה״ל ,מעורבות חברתית ,מניעת התנהגויות סיכון ,ערכים ,העשרה ועוד.
העיריה מעוניינת להתקשר עם ספק שירכז ויפעיל את הפעולות המפורטות להלן,
ב.
כחלק מתכנית ההעשרה ופנאי ,תוך כדי מתן מענה מיטבי ,מקצועי ,ומותאם לנערי
היחידה לקידום נוער:
 חוג נגרות -עשרה מפגשים בנגריה הקהילתית שתפתח באמצעות "חושביםעושים".
 חוג ריקוד -כ  25מפגשים לכ 10-משתתפות. חוג מוזיקה -כ 25 -מפגשים לכ 6 -משתתפים. ואוצ'רים לחוגים לנערי היחידה -השתתפות בעלות חוג לפי בחירה (אומנויותלחימה ,ספורט ועוד) .כ 10 -ואוצ'רים בעלות של .₪ 1000
 שבוע תרבות -הפקת שבוע תרבות עם סדנאות ,הרצאות ועוד .כ 4 -פעילויותלכלל נערי היחידה ,כ 40-50 -נערים.
 נשף פורים -מסיבת פורים לנערי היחידה לקידום נוער.הפעילויות כולן יתקיימו בעיר דימונה בחדרים מותאמים לקיומה של כל אחת
ג.
מהפעיליות(.לדוגמה :חוג הריקוד יתקיים בסטודיו לריקוד).
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בהתאם להוראות תקנה  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ,1987-ובהתאם להמלצת
הגורמים המקצועיים בעירייה ,מתנ"ס דימונה הוא הגורם היחיד המקיים את הפעילות
כמפורט לעיל.
אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים
המפורטים לעיל ,מוזמנים לפנות לעירייה ,וזאת לא יאוחר מיום שלישי ה 8/12/20 -עד לשעה
.12:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,לידי מר דוד לוי ,מנהל הרכש ,באמצעות דוא"ל
 davidl@Dimona.muni.ilיש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון .08-6563205
לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ,פרטי ההתקשרות עמו (לרבות שם מלא,
מספר ת.ז/.ח.פ ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס וכתובת דוא"ל) ,וכן את פרטיו של הגוף
האחר ,בצירוף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.
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בנימין ביטון
ראש העירייה

