
 
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ
 1/2018 ק"ק'  מס  קורא קול

 431 ציר על, רעות מכבים מודיעין לעיר המערבית בכניסה סביבתי פסל להקמת

 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר 
, רעות מכבים מודיעין לעיר המערבית בכניסה סביבתי פסל הקמתבהסכם לצורך 

 431 ציר על

 אינה כן ועל אומנות עבודת לביצוע לאומנים פנייה הינה זו פניה כי במפורש  ומודגש מובהר
 כלשהי התחייבות משום זו בפניה לראות אין ולכן אחר מחייב  הליך או פומבי מכרז בגדר

 .להתקשרות רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו החברה של
 

 המידות על יעלה לא הפסל של וגודלו לעיר כניסה לאפיין צריך הפסל נושא
 :הבאות

 מטר 5: גובה, מטר 3: רוחב

 כל את הכוללים הפסל של הדמיה או/ו הפסל של רעיונית סקיצה להגיש האמן על
 .החברה דרישות למול הפסל בחינת לשם טכניים הפרטים

 הצבת לשם הנדרשות העבודות כל את לבצע ידרש תבחר לפסל שהצעתו האמן
 הפסל חיבור כי מובהר ותאורה לחשמל חיבור יכלול שהפסל ככל. וביסוסו הפסל

 האומן של מלאה באחריות הינה התאורה והתקנת ואספקה החשמל למערכת
 .   החברה של תהא לאתר החיבור' נק לאספקת שהאחריות בעוד

 :כדלקמן האישורים את בידו יש כי מצהיר האמן 

 ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי כדין ספרים ניהול בדבר אישור
 .   1976 - ו"תשל( מס חובות ותשלום חשבונות

 .  מ"מע שלטונות מטעם מורשה עוסק אישור

 ניכויים מפריש האמן כי, חשבון מרואה או לאומי לביטוח מהמוסד אישור
 להוראת בהתאם, הסוציאליות זכויותיהם להבטחת עובדיו עבור כדין ותשלומים

 . הרחבה צו או/ו קיבוצי הסדר או/ו קיבוצי הסכם לרבות דין כל

 כל במהלך לעיל זה בסעיף כאמור תקפים אישורים בידו יהיו כי מתחייב האמן
 הקבלן או/ו החברה בפני לפעם מפעם יציגם הוא וכי, זה הסכם של תוקפו תקופת

 .דרישתם לפי -

"( ההצעה: "להלן) הצעתם יגישו, זו לפניה הצעתם להגיש המעוניינים אומנים
 :  כדלקמן ,לכך המיועדים טפסים גבי על זו בפניה הנדרשים המסמכים כל עם יחד



 
 

 

 שמו של הק"ק ומספרו.  את לציין יש עליה, אחת במעטפה להגיש ההצעה את

 ,החברה של לתיבת ההצעות ותוכנס, אישית במסירה תוגש, סגורה המעטפה
 החברה במשרדי  15:00 בשעה 17.6.18 מיום יאוחר לא ,החברה נציג בנוכחות

 . רעות מכבים מודיעין 4 המעיין' שברח 2 ליגד בניין

 ההצעות. בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבל האומן על

 מכשיר באמצעות שתישלחנה או/ו בדואר שתישלחנה הצעות תתקבלנה לא
 אחרת דרך בכל או/ו אלקטרוני דואר באמצעות שתישלחנה או/ו הפקסימיליה

 . לעיל האמור המועד לאחר שתימסרנה או/ו אישית מסירה שאיננה

 . 16:00 – 8:30ה' בין השעות  –משרדי החברה הכלכלית פתוחים בימים א'  .1

בחדר   10:30בשעה  11.6.18 –ה    ב' )שני(ישיבת הבהרות תיערך ביום  .2
. מודיעין 4במשרדי החברה הכלכלית מודיעין, ברחוב המעיין הישיבות 

 .חובה אינה כאמור בפגישה השתתפות כי, בזאת מובהר ספק הסר למען

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

עד השעה  17.6.18 -ה )ראשון('א המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום .3
15:00 . 

 
 מיכל ענבר פרפרי         
 החברה הכלכלית יתמנכ"ל         


