
 

 

 

 

 

 

 

וביצוע תכנון לקבלת הצעות ל -2/2019מס'  קול קורא
 הבגבעת התיתור בשבילי תוכןו פעילות

 
 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 

 מידע כללי .1

 )להלן: "החברה"( מזמינה אותך בזה להגיש הצעתךהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ  .1.1
 .המכרז"( ":להלן)רעות -מכבים-בעיר מודיעין הבגבעת התיתור בשבילי תוכןו פעילותוביצוע תכנון ל

של פעילויות הפקה ומובהר למען הסר ספק כי העבודות המבוקשות כוללות, בין היתר, תכנון, עיצוב  .1.2
לרבות העסקת היועצים בהתאם לצורך, שכר עובדים, תכנון, עיצוב,  הלאורך השבילים בגבעת התיתור

חומרים, יצירות וציוד כולל ציוד מולטימדיה,  יצור, הרכבה, התקנה, שילוט הכנת רכישת תרגום, 
 וכתוביות הסבר בשלוש שפות )עברית, ערבית ואנגלית(. 

 :מידע כללי על הגבעה .1.1

המרכזי והחשוב ביותר בתחומה של העיר מודיעין מכבם בעת התיתורה היא אתר הטבע, הנוף והמורשת ג
 .רעות. הגבעה מרכזת מגוון תחומי עניין: תצפיות, היסטוריה כללית וצבאית, ארכיאולוגיה, חי וצומח

על מנת להעצים את שמטרתה צריכה להיות מעוגנת בתוכנית רעיונית שבילי הגבעה חווית הביקור ב .1.1
 סינופסיס שפותח. שתוצג ב החוויה

 .  התוכנית הרעיונית  להמחיש את ההצעה באופן חזותי, מפרטי וכלכלי, ולהסביר את מהותעל המציע  .1.1

אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  .1.1
ועדת  תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה  על ידי

 . מקצועית בראשות המנכ"ל החברה 

 פניהמהות ה .2

 הצעתו תאושר. על התמורה הכוללת אותה תשלם החברה למציע ש ההינמהותה של פניה זו  .2.1

על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת  .2.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ן אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא אי תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו  ) בי
 הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

 מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:   .2.1

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים  (א)
 ויועצים מכל שסוג שהוא. 

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (ב)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 רווחי הקבלן. (ג)

   :אופן הגשת ההצעה  .1

 תום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך. על המציע לח .1.1

    את הפרטים הבאים: על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .1.2

 ביצוע העבודות נשוא פניה זו.  בגין התמורה הכוללת )הפאושלית( סך  (א)

( כוללת את כל החומרים  מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התמורה הכוללת )הפאושלית
 .ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות

 תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא לדיון. –מציע אשר ייתן תוספת 

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

 הפרטים המפורטים להלן: ומצגת שתוגש על גבי החסן נייד, ובה יופיעהגיש בעת  הצעתו על המציע ל .1.1

שקופיות בלבד. המצגת תתמקד  20 -לא יותר מ/אחר(, אשר תכלול  /PowerPointמצגת ממוחשבת ) (ד)
 בנושאים הבאים:

 , ופרויקטים בולטים שביצע. ו, אנשי המפתח במציעהצגה קצרה וממוקדת של ה .א

 . לשבילים הגבעה  תמצית הרעיון התכני המוצע .ב

 תרשים זרימת הביקור.  .ג

 השונים, בסדר כרונולוגי.  לאורך השבילים מאפייני הרעיון החווייתי ואופן יישומם  .ד

 מספר דוגמאות מפתח ליישום רעיוני של אזור/אזורי מפתח בתצוגה.   .ה

, ותתייחס לכל אחד מהם הפרטים המוצעיםטבלת הערכה תקציבית אשר תכלול את כל  .ו
 בנפרד, בצורת "רשימת תכולה" נפרדת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טבלת הערכת לוח זמנים כללי לשלבי הפרויקט, ממתן "פקודת עבודה" ועד למסירה מלאה.  .ז

המצגת תכלול הסברים, תרשימים, איורים,  טבלאות, ו/או כל יישום אחר להבהרת הרעיון 
 ותכניו. 

 אשר תכיל את המתואר בס"ק )א( לעיל.  A4חוברת בנוסף על המציע להגיש גם  (ה)

   שלא לדון בה כלל.  חברהכל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה הצעה אשר לא יצורפו אליה .1.1

יחד עם כל המסמכים  "( ההצעהלהגיש את הצעתם )להלן: "המעוניינים להגיש הצעתם לפניה זו, מציעים  .1.1
 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי עהנדרשים בפניה זו 

 פניה. מס' הלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)

בנוכחות נציג חברה תוכנס לתיבת המכרזים של הו, במסירה אישיתתוגש  סגורה, המעטפה (ב)

שברח'  2חברה בניין ליגד במשרדי ה  11:00 בשעה 22.9.19 -ראשון, ה א יאוחר מיוםלחברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  1המעיין 

הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר  .1.1

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

   וסיור באתר פגישת הבהרות .1

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור מקדים אשר יכלול יערך  11:10 שעהב  11.9.19-שני,ה ביום .1.1

  השתתפות בפגישה כאמור חובה.מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .1.2

-מכבים-מודיעין ( 1) קומה  2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .1.1
   .רעות

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .1.1
   .הםהדרושים והנחוצים ל

    ושינוייםהבהרות  .1

 הפניהרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .1.1
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק 

בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו בהודעה ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים פניה בלתי נפרד מתנאי ה
      .ובהוצאת הודעה באתר החברה ידם-על

"( על פי שיקול המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " חברההכמו כן  .1.2
   דעתה.

בהודעה  ישיבת ההבהרות משתתפי תובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .1.1
     ידם.-סימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו עלבפק

    בחינת ההצעה .1

   פנייה זו. הנושאת את מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .1.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הרעיון המוצע , אשר תשקול במסגרת שיקוליה את ה המקצועית ההצעות, יבחנו על ידי ועדכאמור  .1.2

, התאמתו לרוח העיר מודיעין מכבים רעות והתאמתו לאתר הם, מידותיהמוצעיםהנראות של האלמנטים 

 ו/או לעיר, ומחירו. 

. המשמעות הינה כי בשל מחירהלרבות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה חברה ה .1.1
 המחיר הנמוך ביותר.החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת 

ההצעה, המציעים  שהגישו ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, משא ומתן עם -או מי שיוסמך על החברה, .1.1
 .םעל מנת לשפר את הצעת

 

    :ההסכם .7

פיסול לאחר  ובמידה וועדת הקבלת הצעתו כתב, על מציע שהצעתו התקבלה הודעה בלמסור ת חברהה .7.1
    . את הצעתולקבל תאשר העירונית 

. למען קבלת ההודעהמובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר  .7.2
 משלוח המכתב.     מימים  3הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .7.1
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תשיונוההיתרים ו/או האישורים ו/או הרי

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה עבודות ותעביר את ביצוע הוהיא הוראות ההסכם 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.     מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל

 בעלות על מסמכי הפנייה     .8

מסמכי פנייה זו הינם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועברים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין  .8.1
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

בכפוף להוראות כל דין, העירייה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים  .8.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי העירייה 

 לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי נשוא פנייה זו.   

 זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון  .8.1

 

          

 

 ובברכה רב בכבוד         

 יתל"מנכ, מיכל ענבר פרפרי         

 


