עיריית רמלה
אגף הרווחה והשירותים החברתיים

קול קורא להקמת מאגר של עמותות העוסקות באספקת סלי מזון לנזקקים
עיריית רמלה (להלן " :העירייה") מעוניינת להקים מאגר של עמותות העוסקות במתן סיוע לנזקקים באמצעות
חלוקת סלי מזון יבש וסלי מזון טרי (להלן" :המאגר").
מבלי לקבוע מסמרות ,מזון יבש יסופק למרכז מתנדבים בעירייה; מזון טרי יסופק ישירות לבתי התושבים עפ"י
רשימה שתעביר העירייה .על העמותה לצרף להצעה את רשימת המוצרים המוצעת בסל (בסך של בין  250ש"ח
ל 300 -ש"ח) .ניתן להגיש בעבור סל יבש ו\או סל טרי ו\או שניהם ,וכן מזון הכשר לפסח.
ההפניה מיועדת לעמותות העומדות בתנאים הבאים במצטבר :




עמותה או מלכ"ר הרשומה הרשומה כדין.
לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף לשת .2021
העמותה עוסקת באספקת טובין וסלי מזון לנזקקים.
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כל עמותה אשר רואה עצמה עומדת בתנאים המפורטים לעיל ,ולדעתה יש ביכולתה לספק הסלים
כמבוקש בקול קורא זה ,מוזמנת הגיש הצעתה להיכלל במאגר .התקשרות העירייה עם עמותות
לצורך אספקת סלי מזון אלו ייעשו עם עמותות מתוך המאגר בדרך של קבלת הצעות מחיר ,בהן
יפורטו אמות מידה וקריטריונים ספציפיים להתקשרות.
עמותות אשר ייענו לפניה יציגו את המסמכים הנדרשים ויעמדו בתנאים המפורטים לעיל יקבלו
הודעה אודות ההחלטה להכניס אותם למאגר.
העירייה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים לרבות נזקי גוף
או רכוש ,אשר ייגרמו כתוצאה מפעילות העמותות ו /או מי מטעמן.
מובהר כי אין בכניסה למאגר כדי לחייב את העירייה להעניק את הסיוע ,והסיוע יינתן על פי
שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
העירייה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים לרבות נזקי גוף
או רכוש ,אשר ייגרמו כתוצאה מפעילות העמותות ו/או מי מטעמן .העמותות ישפו את העירייה
במלוא הסכום בגינו תחויב בעקבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות
העמותות ו/או מי מטעמן ,לרבות הוצאות משפטיות .העירייה תודיע לעמותות על כל תביעה
שתוגש על ידי הנ"ל ויאפשרו להן להתגונן מפניה על חשבונן.
העמותה תערוך ביטוחים נאותים התואמים את אופי והיקף ההתקשרות .בביטוחי הרכוש
של העמותה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפיי העירייה ו/או מי
מטעמה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .העמותות פוטרות את העירייה מאחריות לכל
אבדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי העמותות ו/או שנעשה בו שימוש לצורך
הובלת התרומות ,ולא תהיה לעמותות כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין
אבדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או לבקש פרטים נוספים ,לרבות
השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף ,הצעות וכד'.
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 .8העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל שלב הליך זה ו/או את הפרויקט ולעשות כל
פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולפונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בשל כך.
 .9את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא להקמת מאגר לעמותות
העוסקות באספקת טובין לנזקקים" ,במסירה ידנית אל מזכירות העירייה ,במשרדי העירייה
ברחוב ויצמן  ,1בניין העירייה ע"ש פנחס זינגר ,רמלה עד ליום_ה'  _25.3בשעה
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