הזמנה להשתתפות ב"קול קורא" 11/19
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ לליווי הליך הקמת שילוט אלקטרוני באצטדיון
הברפלד ראשון לציון
 .1החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן" :החברה העירונית")
מזמינה בזאת יחידים או חברות למתן שירותי ייעוץ לליווי הליך הקמת שילוט אלקטרוני
באצטדיון הברפלד בראשון לציון.
 .2החברה העירונית מעוניינת להתקשר עם יועץ לשם ליווי הליך הקמת שילוט אלקטרוני במסגרת
זו היועץ יידרש לבצע ,בין היתר ,את המטלות הבאות:
 .2.1סיוע לחברה העירונית בקביעת איכות וסטנדרט השילוט האלקטרוני הנדרש ,אופן
הפעלתו ,תקני תחזוקה ותפעול ,מנגנוני תיאום לפעילות הזכיין והיבטים רלוונטיים ככל
שיידרשו.
 .2.2כתיבת אומדנים ותחזיות לגבי ההיקף הכספי של ההתקשרות לרבות ,ניתוח נושא
תחזוקה ,צרכים ,עלויות.
 .2.3בחינת צרכי הרשות העירונית.
 .2.4מענה ,פיקוח וליווי מקצועי של הכנת מכרזים ,לרבות הגדרת והכנת הפרקים המקצועיים
במכרז ובחוזה ההתקשרות כגון המפרטים הטכניים ,הנספחים המקצועיים ומסמך
דרישות טכניות מחייבות בהתאמה לכל ההנחיות והתקנים הנדרשים.
 .2.5קביעת מנגנוני בחירת הזוכה במכרז.
 .2.6ליווי החברה בהליך בחירת הזוכה

וההתקשרות.

 .2.7כתיבת חוות דעת לוועדת המכרזים ונוספות ככל הנדרש.
 .2.8ליווי ופיקוח על הזוכה במכרז עד להשלמת הקמת המתקן וקבלת אישור התאחדות
הכדורגל למתקן ,אישור בדיקת תוצרים ומתן חוות דעת כולל המלצות לשיפור ,ככל
שנדרש.
 .2.9ביצוע כל מטלה נוספת בתחום הנדרש.
 .3להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":
 .3.1למשתתף ניסיון עבודה מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות במתן
שירותי ייעוץ בתחום שילוט אלקטרוני בגופים ו/או ברשויות מקומיות בעלות  100אלף
תושבים .בכדי להוכיח עמידתו בתנאי סף זה המציג יציג אישורים מתאימים ,לרבות,
מכתבי המלצה.
 .3.2המשתתף הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.
 .3.3המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)
מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.
 .3.4על המשתתף לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
.1976
 .3.5המשתתף הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

 .3.6במידה והמשתתף מעסיק עובדים ,מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו ,ומשלם עבורם את
כל התנאים הסוציאליים.
 .3.7המשתתף הינו בעל כתובת ,מס' טלפון ,פקסימיליה או דואר אלקטרוני קבועים אשר
יצוינו בהצהרת המשתתף.
 .4הצעת המשתתף ב"קול קורא" זה תנקוב בתמורה אותה דורש המשתתף בעבור קיום כלל
התחייבויותיו תחת קול קורא זה .התמורה המוצעת לא תעלה על סך של  20,000ש"ח
(ובמילים :עשרים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ עבור הפרויקט כולו וכלל השירותים
הנדרשים עד לתפקוד תקין ומלא של המתקן וקבלת אישור של התאחדות הכדורגל למתקן
(להלן" :התמורה המקסימאלית") .מובהר בזה ,כי לא תתקבלנה הצעות הגבוהות מהתמורה
המקסימאלית.
 .5תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת או עד למועד השלמת הפרויקט.
 .6המשתתף אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים.
 .7המשתתף אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף
בהסכם ואשר יכלול בין היתר ,ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך  ₪1,000,000וביטוח
אחריות מקצועית בהם עיריית ראשון לציון והחברה העירונית ירשמו כמוטבים ,נספח הביטוח
יומצא לחברה העירונית ויהיה כפוף לאישור החברה העירונית.
 .8פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר' עמוס מסיקה בכתובת דואר אלקטרוני
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 .9בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה העירונית לבין המשתתף ,יחשב המשתתף ,כקבלן
עצמאי לכל דבר ועניין .המשתתף מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יטען ולא יעלה טענות
בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה העירונית
ובהיעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה העירונית.
 .10על המשתתף לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים
המקדמיים כנדרש לעיל.
 .11את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא  11/19למתן שירותי ייעוץ
לליווי הליך הקמת שילוט אלקטרוני באצטדיון הברפלד ראשון לציון " .את המעטפה הסגורה
יש להגישה עד ליום  31ביולי  2019בשעה ( 15:00להלן" :היום הקובע") למשרדי החברה
העירונית ,רח' ז'בוטינסקי  ,95קומה  2ראשון לציון.
 .12החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו
ובנספחיה לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות .השינויים יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי "קול קורא" זה.
 .13ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.
 .14החברה העירונית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה.
 .15החברה העירונית תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי ה"קול קורא"
והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן.

 .16החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול או לדחות את
הצעתו של משתתף ,לגביו היה לחברה העירונית ו/או לעיריית ראשון לציון ניסיון רע ו/או כושל
במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת
חוזה ע"י המשתתף ו/או חובות כספיים לחברה העירונית וכיוצ"ב.
 .17אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המשתתפים ,והחברה
העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה ואף לבטל
קול קורא זה.
 .18אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית
לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי
שיקול דעתה הבלעדית .כמו כן ,שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם
המשתתפים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 .19החברה העירונית תהיה רשאית לבחור יועץ אחד או מספר יועצים לשם ביצוע העבודות נשוא
"קול קורא" זה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .יודגש ,כי החברה העירונית שומרת לעצמה
את הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם מספר יועצים והמשתתף בהגשת
הצעתו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר לכך.

אלי פולק ,מנכ"ל
החברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ

נספח א'
טופס הצעת המשתתף
הצעתנו הכספית בתמורה אותה דורש המשתתף בעבור קיום כלל התחייבויותיו תחת קול קורא
זה ,חוזה ההתקשרות ונספחיו לרבות ,עבור הפרויקט כולו וכלל השירותים הנדרשים עד לתפקוד
תקין ומלא של המתקן וקבלת אישור של התאחדות הכדורגל למתקן הינה על סך של:
______________________________ . ₪

(במילים _____________________________________________ :שקלים חדשים) .

שם המשתתף__________________________:
כתובת המשתתף________________________:
מס' טלפון של המשתתף__________________ :
חתימה וחתימת המשתתף___________________________ :

** התמורה המוצעת לא תעלה על סך של ( ₪20,000ובמילים :עשרים אלף שקלים חדשים)

(להלן" :התמורה המקסימאלית") .מובהר בזה ,כי לא תתקבלנה הצעות הגבוהות מהתמורה
המקסימאלית.

