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 רערהקול קורא לשכירת מבנה בע

  
 :אחד מהמענים הבאיםשיארח פונה בזאת בקול קורא לאיתור מבנה מועצה מקומית ערערה  .1

 לגיל הרך וליסודי.  -"נתיבים להורות שתי תוכניות .א
 גן ילדים בשכונת אלד'הראת .ב
 

מבנה או זכויות שימוש בו, המעוניינים להציע את המבנה, מתבקשים להעביר את פרטיו בעלי  .2
 ונתוניו.

 
 על המבנה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים: .3

 מבנה קיים, עדיפות למבנה עצמאי. .א
 שנים. 3 -עד להשכרה לתקופה שלא תפחת מומי .ב
 .זמן מסירה מיידי  .ג
 בערערה, נגיש לכביש ראשי. -מיקום המבנה .ד
 -. באם מדובר במבנה בשכונת אלד'הראת )גן ילדים(מ"ר 150  -ת מהמבנה לא יפחשטח  .ה

 .לו חובה שהמבנה יהיה עם חצר צמודה
  המבנה מונגש לבעלי מוגבלויות. .ו
 

באמצעות הטופס המצורף  ara.muni.il-rurwayday@araraהצעות בענין יש להגיש לדוא"ל  .4
 . 30/06/2020להלן עד ליום 

 ימים את קבלת ההצעה. 7המועצה מאשרת במייל חוזר בתוך 

 
מובהר ומודגש בזה, כי פניה זו אינה בבחינת הזמנה להצעת הצעה ואינה חלק מהליכי מכרז,  .5

אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול המועצה את המשך פעולותיה, מבלי 
 להטיל התחייבות כלשהי.

 
מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, המועצה המקומית ערערה שומרת על הזכות לפנות בשאלת  .6

הבהרה או בפנייה לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים בפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל 
 גורם אחר.

 
שהוא כלפי מי מהמשיבים  אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג .7

לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, המועצה 
 תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיבים בלבד .8

 

 בכבוד רב, 
 

 מודר יונס, עו"ד 
 צהראש המוע 

mailto:rurwayday@arara-ara.muni.il
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 תאריך ___________

 לכבוד 

 מועצה מקומית עארה ערערה

 

 קול קורא לשכירת מבנה

שישמש את המענה הבא )נא לסמן את  ,מענה לבקשה לקבלת מידע בדבר השכרת מבנה למועצה
 החלופה המתאימה(:

 לגיל הרך וליסודי.  -"נתיבים להורות שתי תוכניות 

 .גן ילדים בשכונת אלד'הראת 

 

הפרטים בהתאם למפורט בקול קורא, ואף ניתן לצרף כל מידע, מסמך או שאלה רלוונטיים יש למלא את 

 נוספים

  שם בעל הנכס:

  כתובת הנכס:

  גוש וחלקה

  שטח המבנה במ"ר

  מבנה עצמאי או מבנה משותף

  קומה

לא /מצב המבנה )שלד
  מאוכלס(

  שטח חצר )באם קיים(

  יעוד המבנה

  מוגבלויותנגיש לבעלי 

  מועד כניסה אפשרי
 

  :שם

  :מספר זהות

  :1טלפון 
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   :2טלפון 

 _______________________________@___________________ :דואר אלקטרוני

  


