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 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 
 1/2017מס'  R.F.I –מידע בקשה לקבלת 

 
 חברות ו/או טכנולוגיות לאיסוף ופינוי אשפה פנאומטיל

 
  

 

מפתחת עבור רשות ה"(  הינה החברה החברה" החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: .1
 מקרקעי ישראל ועיריית מודיעין מכבים רעות את שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות. 

כחלק מהליך הפיתוח בכוונת עיריית מודיעין מכבים רעות להתקין בשכונה מערכת איסוף ופינוי אשפה פנאומטי  .2
 "(."המערכת :)להלן

עתידה המערכת לטפל לרבות מידע כמותי בסיסי  של  פרוגרמה בסיסית הכוללת את סוגי זרמי האשפה בהם .3
   .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה הליך פניה זוסוגי העמדות הנדרשות, מצורפת כנספח א' ל

 :פונה בזאת לקבלת מידע על החברה .4

וי אשפה פנאומטי ואשר התקינו, נלהתקין, לתפעל ולתחזק מערכת איסוף ופי חברות אשר יש ביכולתן (א)
 חזקים מערכות כאלה בארץ או בחו"ל. מתפעלים ומת

של ה תותחזוק (פינויו איסוףבתכנון המערכת, התקנתה, תפעולה ) יסייעוטכנולוגי אשר  או מידע  פתרונות (ב)
 המערכת באופן יעיל וחסכוני לעירייה. 

 הצעות לצורות התקשרות עסקית לשם תכנון התקנה תפעול ותחזוקת המערכת. (ג)

לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של  ןיאמובהר ומודגש  במפורש כי בקשה זו אינה הליך  מחייב ולכן  .5
בהתאם לנוסח הסכם לאחר שהחברה תפרסם מכרז ולהתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה  חברהה
די ועדת המכרזים של קבלת הצעתו ואישור ההצעה  על ילף ופכ, בשיזכה במכרז התקשרות, שייחתם עם המציעה
 .  חברהה

רכישת ביצוע להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו לחברה הבקשה זו התחייבות של אין במודגש במפורש כי  .6
לשנות או  תהא רשאיתחברה היודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד,  .בכל פורמט עסקיהמערכת 
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בעיר מודיעין תכנון המערכת, תפעולה ואחזקתה הנדרשים ל הלהוסיף תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעת

 .רעות מכבים

 הבאים:   קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על ר .7

   חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. )אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד  .7.1

שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם הליך משתתפת ב (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם הליך משתתפת ב (ב)
 תף ואחריותו לחובות השותפות.   השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שו

להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב  (ג)
  בשם התאגיד.   

המשתתף בין בעצמו ובין באמצעות חברה זרה איתה הוא מצוי בקשר עסקי,  תכנן, התקין, מתפעל  .7.2
 מטית בארץ או בעולם.ומתחזק מערכת עובדת לפינוי ואיסוף אשפה פנאו

כבעלת הניסיון כאמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי חברה ישראלית אשר בכוונתה להציג חברה מחו"ל 
פחות מכתב כוונות מאת החברה מחו"ל כי בכוונתה לבצע כל היהא עליה להציג במסגרת הצגת המידע ל

ותחזוקה של מערך פינוי אשפה ל שיתוף פעולה עם החברה הישראלית, בכל מכרז עתידי להקמה תפעו
 מטי.ואפנ

חוות דעת של לשם הוכחת יכולת זו על המציע להציג פירוט של המקומות בהם המערכת מותקנת ולצרף 
  הלקוח.

 החדש יה טכנולוגלחילופין אם מדובר במערכת בעלת טכנולוגיה חדשה על מציע להוכיח כי מדובר ב

 .הקיימים והסיכונים המערכת סטאטוס פירוט תוך ,היכולת והוכחת הפיתוח שלב את השסיימ

 .זה לסעיף פרטנית בדיקה לבצע הזכות את לעצמה שומרת חברהה

 האופן הגש .8

 את הפרטים הבאים: לצרףעל מציע  .8.1

 פרטי המציע וניסיונו. (א)

 .פרטי החברה מחו"ל המייצרת את המערכת (ב)

 לפחות מכתב כוונות   –במידה והמציע נסמך לעניין הניסיון על חברה מחו"ל יש לצרף

 עלויות תכנון הקמה, תפעול ואחזקה רבותלהמוצעת ר המערכת ואית (ג)

 הצעה לאופן התקשרות עסקית  (ד)

 כללי הגשת ההצעה    .9

יחד עם כל מסמכים הנדרשים כאמור בפניה זו על המשתתפים להגיש את הצעתם )להלן: "ההצעה"(  .9.1
 כדלקמן:  
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במסירה להגיש במעטפה אחת, חתומה וסגורה . את המעטפה יש להגיש   הההצע כל מסמכי  את (א)

  26.7.17 א יאוחר מיוםל חברהבנוכחות נציג ה חברהלתיבת המכרזים של ה ולהכניסה אישית, 
 . , מודיעין מכבים רעות4המעיין ברח' חברה משרדי הב 15:00 בשעה

 המכרזים. בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור על המציע לקבל

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  (ב)
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או 

  לאחר המועד האמור לעיל.או תתקבלנה שתימסרנה 

 פגישת הבהרות  .11

ברחוב ברח'  חברהישיבות של ההמפגש  הבהרות  בחדר  13:00 שעהב   19.7.17תאריך בתערוך חברה ה .11.1
 . ,  מודיעין מכבים רעות4המעיין 

 חובה.  אינהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישת ההבהרות  .11.2

המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  .11.3
 הדרושים והנחוצים להם.  

ם המפורטים במסמכי פניה לתנאי חברה ען הסר כל ספק כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המובהר למ .11.4
, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב אשר תימסר למציעים מפגש ההבהרותבמהלך זו 

 ידם.      -בדואר רשום ו/או  בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

פק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למען הסר ס .11.5
ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע הליך הפניה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין 

על כל תביעה ו/או ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת 
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 הבהרות ושינויים    .11.6

הצעות, להכניס שינויים ותיקונים הרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  חברהה (א)
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים פניה במסמכי ה

ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים,  הליך זה והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
  ידם.   -בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, ו/או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו על

האחרון להגשת ההצעות )להלן: "המועד האחרון"( על פי  רשאית לדחות את המועד חברהכמו כן ה (ב)
 , כאמור לעיל.  הפניהשיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי 

  . פגישת ההבהרותייעשה בהודעה בכתב שתופץ רק למציעים שהשתתפו בהפניה שינוי תנאי  (ג)

 כללי .11

 .ההליך בכל שלב שהוא את הזכות לבטל אתה לעצמ תשומר החברה .11.1

 מסמכי הפניה    בעלות על  .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות חברהקניינה הרוחני של ה םהינמסמכי פניה זו  .12.1
    בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.
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המועסקים  מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועציםחברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא  הליךעל ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע ל

    .הליך זה יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי 

 , בלשון נקבה במשמע ולהיפך. מסמך זהכל האמור בלשון זכר ב .12.3

         
 

  הבכבוד רב ובברכ         
  מנכ"ל, מיכל ענבר פרפרי               
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