קריאה למתן הצעות לאספקת השכרת שירותי אופניים
כנס בני י"ב 2012
מבוא
א.
ב.
ג.

ד.

הואיל והמבקש מעוניין לקבל הצעות למסע האופניים של שכבת י"ב של בני התנועה
הקיבוצית.
והואיל והמבקש מעוניין לעבוד מול ספק יחיד שיספק את האופנים ,התמיכה וליווי למסע
מתבקשת הצעה על כל הכמות כולה.
והואיל ובכוונת המבקש לפרסם בהקדם מחיר למשתתף ,בקשה זו לקבלת הצעות פתוחה
להצעות עד ה  31/10/2011בשעה  12:00בצהרים .הגשת ההצעות תתבצע בכתב לכתובת
המבקש ,רח' ליאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב ,או בקובץ  PDFבמייל לכתובת
 ORI@TKZ.CO.ILוזאת בתנאי שהמציע קיבל אישור בכתב במייל חוזר על קבלת ההצעה.
והואיל והמחיר הוא רק תנאי אחד מבין תנאים נוספים בבחינת ההצעות ,אין המבקש
מתחייב לקבל איזו מן ההצעות או את הזולה ביניהן.

כללי:
מסע אופניים של אגף משימות התנועה הקיבוצית לבוגרי התנועה יערך בימים ראשון,
שני,שלישי ורביעי בחופשת חנוכה בתאריכים 82-85..8.82.. .בשעות היום ויכלול
רוכבים בני י"ב ואת מדריכיהם.
השיטה:
א .הרוכבים ירכבו עצמאית לאורך מסלול מסומן בליווי טכני עם רכב .לאורך המסלול
יפוזרו תחנות עצירה ורענון כולל נקודות שתיה.
ב .בקרה על הרכיבה תתבצע בצורת רכב מוביל ,ורכבים מאספים ,וכן תחנות לתיקון וטיפול
בבעיות לאורך הדרך..
ג .באחריות הספק לדאוג להסעת הרוכב לנקודת קבלת אופניים במידה ונתגלה כי לא ניתן
לתקן את האופניים במקום.

מסלולים
מסלולים של קטעי רכיבה של יום -
א .יום ב'  -יציאה מפארק ירוחם כביש  222עד מעלה עקרבים.
ב .יום ג' -ירידה מעלה עקרבים עד מושב עידן.
ג .יום ד' -צפונה עד נאות הכיכר פיזור בנאות הכיכר  -נחל ערבה.
מועדי המסע ושעות הפעילות:.
 ,22-22/12/2011ימים ב' ג' ד' ימי רכיבה .התייצבות יום א'  22/12/2011עד שעה 10:00
 21:00 – 12:00יום א' פריסה חלוקת אופניים לכולם.
 - 0:00יום ב'  ,ג' ,ד' יציאה עצמית לרכיבה בקבוצה.
 – 10:30סיום כל יום ריכוז בחניון לילה -האופניים נשארים ברשות הרוכבים.

השירותים הכלולים במחיר:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

אופנים תקינות לכל רוכב.
קסדה תקינה על פי מידה לכל רוכב.
רכב ליווי לפי מפתח של רכב ל  120זוגות אופניים.
ברשות הספק יהיו אופניים חלופיים במקרה ולא ניתן לתקן במקום חלק מהזוגות -תיקון
סביר עד שעה.
למען הסר ספק :כל משתתף מקבל -אופניים,קסדה תיקנים.
באחריות הספק לדאוג להדרכה מקצועית ,ליווי  ,גיבוי לוגיסטי וביטוח .
באחריות הספק אספקת מזון ,שתייה ותנאי לינה לצוותי הליווי.

תנאי תשלום
א .על המתמודדים להציע הצעתם לפי הפירוט הבא:
 .iתשלום לרכיבה של שלושה ימים בהזמנה עד  .222אופניים.
 .iiהזמנה עד  .522אופניים מחיר.
ב .מספר סופי יעבור עד  ,822.8282..עידכון ללא תשלום נוסף עד ה 882.8282..
תנאי תשלום 02% :עד  02% 85..8...תשלום שוטף  02 +יום.
ג .במידה ויבוטל האירוע עקב גורמים שאינם בשליטת המזמין ,בטל חוזה זה כולו .לרבות
נזקי מזג אוויר קיצוניים ,תנאי לחימה או מלחמה ,הנחיות האוסרות ביצוע המסע.

