
 

   

  מכוני סת"םהצעות מקול קורא לקבלת 
  ללא תשלום עבור תושבי נתניה בדוק תפילין ומזוזותל םהמעונייני

 
 מבוא   .1

 םוהמעונייני מכוני סת"םמהצעות  בזאת נה"( מזמיהמועצה" - המועצה הדתית נתניה )להלן

 .ללא תשלוםבדוק תפילין ומזוזות ל

 

צאת במבצע המועצה הדתית נתניה מעוניינת ל הבעל"ט לקראת חודש הרחמים והסליחות

לשם כך  פונה היא  ,העניק שירות של בדיקת תפילין ומזוזות  לתושבי העיר נתניה ללא תשלוםול

רך המעוניינים להתקשר עם המועצה הדתית לצומכונים /ול קורא זה לקבלת הצעות מארגוניםקב

  הענקת שירות זה.

 

בדיקה בלבד. ככל וימצא פגם בתפילין/מזוזות בהליך הבדיקה יודגש כי השרות המבוקש הינו 

 הזכות לגבות תשלום ככל ובעל התפילין/המזוזה יהיה מעוניין בכך. ההרי שעל התיקון שמור

 

לדון ו/או להתקשר עם מי  של המועצה הכל התחייבות מצד ההצעותיובהר כי אין בהליך קבלת 

  .ציעיםמהמ

 תנאי סף להתקשרות .2

ואין מדובר בשירותים שישולמו  על מנת לקבל פרסשלא  מכוניםמאחר וההתקשרות הנה עם 

 מכוןההתקשרות תהיה על בסיס רחב וכל ארגון או  ,עבורם תמורה מהמועצה הדתית נתניה

מכון /האפשרות לבחור את הארגון ןתינת ולמועצה ,עמוד בתנאים שיפורטו להלן יכללו במאגריש

 שבאותו ארגון. בודקיםעל ידי ה בדיקה שירות הלה  ןיינתממנו 

 

 לעמוד בתנאיםהחפצים להציע הצעות מטעמם לקול קורא זה  מכונים/על כל הארגונים
 מאפיינים שיפורטו להלן:וב
 

 להיות בעלי ביטוח לפעילותם בתוקף. .א
 
 .של בדיקת סת"םלפחות בפעילות  של שבע שניםלהיות בעלי ניסיון  .ב

 

 יבצעו את הבדיקה יהיו בעלי תעודת סופר /בודק סת"ם מוסמך.הבודקים אשר  .ג
 
  מרשות המיסים  בתוקף  תעודת עוסק .ד

 

 .  2019אישור ניהול תקין לשנת  להיות בעלמותה עליו כון המוגדר כעמ .ה



 

   

 
 
על המציע להתחייב כי יבצע איסוף של התפילין והמזוזות פעמיים בשבוע ממשרדי  .ו

 ימים מיום לקיחתן. שבועלאחר בדיקה תוך  םהמועצה הדתית ולהחזיר
 
 

 

 הארגוניםההצעות על ידי מסירת  .3

ולצרף את המסמכים  הבדיקהעל הארגונים להמציא הצעות המסבירות את אופן מתן שירות 

 הנדרשים בתנאי הסף. 

 מועד מסירת ההצעות .4

 14:00בשעה  8.1922.עד ליום  ולהיות מוגשות ,קול קוראלתנאי העל ההצעות להיות תואמות 

 .בצהרים
 

 להתקשר עם אף אחד מהמשיבים לקול קורא זה.  תכי המועצה לא מתחייב יובהר שוב ,

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אשר אוחנה         

 צה הדתית נתניהראש המוע

  


