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 1/21קול קורא 

 רעות-מכבים-העמותה העירונית לספורט מודיעין-עירוני מודיעיןלמועדוני ספורט לשיתוף פעולה עם 

 

ה בזאת מזמינ "(העמותהרעות )להלן: "-מכבים-לספורט מודיעיןהעירונית העמותה  -עירוני מודיעין  .1
לפעילויות ספורט בעיר, לרבות הקמה, פעולה עם העמותה בקשר  ספורט להציע הצעות לשיתופימועדוני 

 ניהול ותפעול של קבוצות מקצועיות בענפי ספורט שונים.
 

 התנאים הבאים: בכלההזמנה מיועדת לגופים העומדים  .2
 

 עמותה פעילה רשומה ובעלת אישור ניהול תקין; /פעיל ספורטמועדון  (א)

 הפעילות המוצעת הינה בתחומי הספורט; (ב)

 הפעילות המוצעת עתידה להתקיים בתחומי העיר מודיעין מכבים רעות;עיקר  (ג)

 הפעילות המוצעת תואמת את צרכי קהל היעד; (ד)

 המציע תורם ממקורותיו לפחות מחצית מעלות המיזם; (ה)

שאינם לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות המציע עשרים אחוזים לפחות מתרומת התאגיד  (ו)

 ;מתקציב המדינה

 

אינה  עירוני מודיעיןיובהר כי, הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו. עוד מובהר, כי  .3
מתחייבת לקבל מי מההצעות, ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה חובה כלפי מי מהמציעים או לחייב את 

 בכל דרך לקבל מי מההצעות.  עירוני מודיעין
 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקול הקורא ו/או לבטלו בהתאם לשיקול  עירוני מודיעין .4

 דעתה הבלעדי. 
 
מציעים המעוניינים להגיש הצעות לפעילות/ מיזם רשאים להגישה על גבי טופס ההצעה המצורף לקול  .5

 קורא זה, בצירוף כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאים הקול הקורא וכן כל מידע נוסף שימצא לנכון. 
 
בעמותת דר הקשורים לקול הקורא ניתן לפנות לאריאל וינלקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים  .6

 .054-7388089עירוני מודיעין בטלפון: 
 

                                              rachelab@modiin.matnasim.co.ilאת ההצעות יש לשלוח לכתובת המייל:  .7
חתומות בחתימה וחותמת של המציע ויפורטו  ההצעות תוגשנה כשהן .12:00בשעה  12/8/21עד ליום 

 בהן פרטי המציע.
 
העמותה רשאית לפנות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות השלמת  .8

 מסמכים. 
 
כן, העמותה רשאית לפנות בפנייה יזומה לגופים פוטנציאליים, בכפוף לכך שהם עומדים בכל -כמו .9

 התנאים של קול קורא זה. 
 

 *הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הוראותיה מיועדות לגברים ונשים כאחד.

                                                 
 בברכה,          

 
 עירוני מודיעין           
 רעות-מכבים-העמותה העירונית לספורט מודיעין        

 

mailto:rachelab@modiin.matnasim.co.il
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 טופס הצעה והתחייבות המציע
 

 :המציעפרטי  .1

 
 שם המציע: _____________________ח.פ/ ע.מ: _______________________

 כתובת: _________________טל': ______________ פקס: ____________

 כתובת דוא"ל:  _________________________

 

 :פרטי החותם בשם המציע .2

 
 _____________שם מלא: _____________  ת.ז: ______________ תפקיד: 

 
 

 :פירוט המיזם/ הפעילות המוצעת .3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________._______________________ 

 

 :לטופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים .4

  התאגידמסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של. 

  אישור עדכני מרו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ורישום המציע כעוסק מורשה  1976-ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 לצרכי מס. 

 .רישיון עסק אם נדרש עפ"י חוק 

 

 :התחייבות והצהרת מגיש ההצעה .5

 הנני מתחייב ומצהיר בזאת כי:     

פעילות הפוגעת ברגשות הציבור ו/או אני ו/או הגוף המציע לא מקיימים פעילות פוליטית ו/או  .1
נוגדת תאגיד עירוני אחר בעיר הו/או  עירוני מודיעיןעיריית מודיעין מכבים רעות ו/או בתדמית 

 את ערכי המדינה ו/או נוגדת את הדין.

אני ו/או הגוף המציע לא מנהלים מו"מ לקראת התקשרות חוזית ואין לנו הסכם התקשרות  .2
למתן אחר בעיר ו/או תאגיד עירוני  עירוני מודיעיןעיריית מודיעין מכבים רעות ו/או בתוקף עם 

 שירותים ו/או לביצוע עבודות.

ומדים כתבי אישום לפי כנגד המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מנהליו הבכירים, לא תלויים וע .3
 חוק רישוי עסקים ו/או חוק התכנון והבניה ו/או לפי כל דין אחר.

המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מנהליו הבכירים לא הורשעו בדין לפי חוק רישוי עסקים ו/או  .4
 חוק התכנון והבניה או לפי כל דין בעבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפה חצי שנה ממועד גזר הדין. 

עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או ני ו/או הגוף המציע לא מצויים בהליך משפטי אזרחי, כנגד א .5
 או של אלו כנגדי. י אחר בעירו/או תאגיד עירונ עירוני מודיעין
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הגוף המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מנהליו הבכירים לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או  .6
ולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי או בעבירה שנושאה פיסקאלי, ז

 .1981 –ותקנות השבים, התשמ"א 

ת מודיעין מכבים רעות ו/או לעירוני אין לי ו/או לגוף המציע ו/או לבעל שליטה בו חוב לעיריי .7
 ₪. 10,000בסכום העולה על  אחר בעיר לתאגיד עירוני מודיעין ו/או

עובדי די עניינים של חברי מועצה ו/או עובדי עירייה ו/או ידוע לי כי הדינים החלים על ניגו .8
 לפי נוהל זה. המציע יייועצים יחולו בשינויים המחויבים גם עלתאגידים עירוניים ו/או 

הנני מתחייב ומצהיר כי כל המסמכים שצורפו לפניה זו הם אמת, וככל שיהיה שינוי בקשר עם  .9
 מוקדם ככל הניתן.  לעירוני מודיעיןאחד או יותר מסעיפים אלו אודיע על כך 

 
 
 
 
 

                             ____________________                                     ______________ 
 תאריך                                                  שם מלא וחתימת המצהיר                                       

 

 

 
 
 


