14/04/2019

הצעת מחיר מס' 45/19
הצעת מחיר עבור השכרת נכס להפעלת מועדון חברתי לנערים (גלריה טיפולית )
מועצה המקומית דלית אל כרמל

המועצה המקומית דלית אל כרמל מבקשת לאתר נכס שיתאים למועדון חברתי לנערים בשלוב גלריה טיפולית.
בעל הנכס הרואה בנכסו מתאים לדרישות שלהן  ,מתבקש להגיש את הצעתו בצירוף הנתונים והמסמכים
התומכים בכך -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הנכס נמצא במקום מרכזי ונגיש גאוגרפיית ביישוב .
נכס עם הוכחת בעלות ,נקי מכל הגבלה ו/או עיקול.
נכס שקיים בו היתר בנייה כחוק.
נכס בגודל  100מ"ר עדיף עם חצר.
הנכס מחובר באופן ישיר למערכת הביוב והחשמל.
בעל הנכס מתחייב להתאים את המבנה על חשבונו ובהתאם למפרט שיימסר לו ,אם יהיה צורך בכך.
תקופת השכירות ל 5 -שנים עם אופציה להארכה בכל שנה.
את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל המועצה עד יום שני תאריך 29/4/2019
בשעה  15:00במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי ולציין על המעטפה רק מס' הצעה מחיר  45/19עם כל
המסמכים הנדרשים.




המועצה המקומית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה כלשהי .
ברשות פועל חשב מלווה וכל התקשרות שיש בה התחייבות כספית חייבת את אישורו של החשב
המלווה בצירוף חתימתם של כל מרשי החתימה ברשות.
לשאלות הבהרה ניתן לפנות למנהל אגף הרווחה מר חוסאם חלבי  -טל.04-8395923 :

בכבוד רב
חוסאם חלבי M.S.W

עו"ס
מנהל אגף הרווחה

דאלית אל כרמל– בניין גרנד כרמל ,עוקף דליה טל 04-8395923:פקס 04-8395007 :ד.אmenahl93revaha@walla.co.il:

השכרת נכס עבור מועדון חברתי מועשר:
אני הח"מ ________________ת.ז ___________________ .מציע בזאת ועפ"י הפרסום
שלכם את המבנה שברשותי להשכרה.
המבנה נמצא בשכונה _________ בגודל ___________שבדלית אל כרמל.
המבנה עם הוכחת בעלות ,נקי מכל הגבלה ן/או עיקול.
המבנה קיים בו היתר בניה כחוק.
למבנה יש נגישות לבעלי מוגבלויות ויש בו מקום לחניית רכבים .
מחיר שכירות לחודש ____________ .₪
פרטים נוספים___________________________________________________:
___________________________________________________

_____________
תאריך

_______________
חתימה

דאלית אל כרמל– בניין גרנד כרמל ,עוקף דליה טל 04-8395923:פקס 04-8395007 :ד.אmenahl93revaha@walla.co.il:

