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יום חמישי ,ט' בחשוון תשע"ט18.10.2018 ,

כלכליסט

עיריית ראשון לציון

הודעה לציבור
מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 13/2018

לקבלת שירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי,
ביקורת חקירתית והערכת שווי של
תאגידים וקניין רוחני
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )"הרשות"( ,המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל,
מעונינת בקבלת הצעות לשירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי ,ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים
וקניין רוחני.
 .1מהות ההתקשרות:
לצורך ביצוע תפקידיה ,מעוניינת חטיבת התפעול והתמיכות ברשות להתקשר עם ספקים בעלי
תחומי התמחות ספציפיים ,לצורך קבלת השירותים הבאים :אשכול א' :שירותי רו"ח – ביקורת
תוכניות וייעוץ חשבונאי – מס' זוכים משוער ;20 :אשכול ב' :שירותי רו"ח בתחום ביקורת חקירתית
– מס' זוכים משוער ;3 :אשכול ג' :הערכת שווי תאגידים וקניין רוחני – מס' זוכים משוער.3 :
פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז אשר מפורסמים באתר הרשות.
 .2תקופת ההתקשרות:
 2.1תקופה ראשונית  24 -חודשים 12 .החודשים הראשונים יהוו תקופת ניסיון.
 2.2תקופות ההארכה  -לרשות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות
בתקופות נוספות ,בנות עד שנה כל אחת ,עד לארבע שנים נוספות סך הכל.
 .3תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 3.1תנאי הסף להשתתפות במכרז ,הינם ,במצטבר:
 3.1.1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין בישראל;
שאינו תאגיד רשום ,או שותפות לא רשומה;
 3.1.2המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
 3.1.3כח האדם הפועל מטעם המציע:
מציע במכרז יציג צוות מקצועי מבצע של שני אנשים לפחות ,המורכב מראש צוות
אחד ומבצע/ים נוספ/ים )להלן" :הצוות"( ,אשר באמצעותו יינתנו השירותים
המפורטים במכרז .על כל אחד מחברי הצוות לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.
אי עמידה של אחד מחברי הצוות בתנאי הסף תגרום לפסילת ההצעה במלואה.
תשומת ליבכם כי בכל אשכול נדרשים תנאי סף שונים  -הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
 .4השקלול במכרז
בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז .השקלול במכרז
יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של  80%ואמות מידה של מחיר במשקל של .20%
 .5הליך המכרז:
 5.1מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות ,שכתובתו
.https://innovationisrael.org.il
 5.2שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת
 michrazim@innovationisrael.org.ilעד ליום  ,25/10/18בשעה .14:00
 5.3יש להגיש את ההצעות ,בצירוף המסמכים הנלווים ,במעטפה סגורה ,כאשר הצעת המחיר
תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים  -הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים של
הרשות ,רחוב הירדן  ,4קרית שדה התעופה ,קומה  ,4אגף מערבי.
 5.4המועד האחרון להגשת הצעות  -יום  ,15/11/2018לא יאוחר מהשעה  .14:00ועדת
המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 5.5בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז .לעניין זה ,חוסר לא ייחשב סתירה.
 5.6יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.
 5.7הרשות תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
לאתר המכרזים של רשות החדשנות ניתן להשתמש
ב QR-המצורף:

הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב
מסוג אאודי A5
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת רכב עפ"י הפירוט
כדלקמן:
אאודי  A5לימיטד אדישן ספורטבק ,שנת ייצור ( 2015עלייה לכביש
 ,)06/15מנוע בנזין 144 ,כ"ס 1,798 ,סמ"ק ,אוט' ,יד ראשונה ,צבע לבן,
 93,674ק"מ ,קיים מפתח לרכב.
הרכב מאוחסן במחסני א.ט .שירותים משפטיים בע"מ מרח' יגיע כפיים 12
בפתח תקווה ,טל'( 03-9215835 :בתיאום מראש בלבד).
ניתן להירשם להתמחרות ולהגיש הצעות עד ליום  5.11.18באתר
 http://bidspirit.com/dauberlawאו מול משרד הח"מ.
התמחרות ממוחשבת (אינטרנטית) תיערך ביום  5.11.18החל מהשעה
.11:00
מציע אשר יזכה בהתמחרות ולא יבצעה בהתאם לתנאי המרכז המפורסמים
באתר ו/או יחזור בו מהצעתו -יחוייב בסך של  10%מגובה סכום הזכייה.
אין הח"מ אחראית לתקינותם או לטיבו של הרכב ,הרכב יימכר במצבו
הנוכחי ( )AS-ISוהח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו/או נזק ברכב ו/או אי
התאמה.
אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והיא שומרת לעצמה את הזכות לקיום מכירה פומבית נוספת ו/או לנהל
מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם מספר מציעים יחד ו/או לבטל את
ההתמחרות.
המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל .אין הח"מ אחראית למשך
הזמן שיידרש עד לקבלת החלטת רשם ההוצל"פ.
תמונות ופרטים של הרכב ניתן לראות באתר
 .http://bidspirit.com/dauberlawלפרטים נוספים ניתן לפנות
למשרד הח"מ בין השעות  15:00-17:00בלבד בטלפון .03-6917191
יעל דאובר ,עו"ד  -כונסת נכסים
רח' ארלוזורוב  ,111ת"א

חברת מי אביבים  2010בע"מ

מבקשת לעדכן על עדכון מסמכי המכרז דחיית מועד הגשת הצעות
וקיום כנס ספקים נוסף

במכרז פומבי דו שלבי מס׳ 875/18

לביצוע עבודות פיתוח במערכת מים ביוב ותיעול׃

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  7/11/2018בשעה 00׃.15
יתקיים כנס מציעים נוסף ב 24.10.2018 -בשעה 00׃.15
ההשתתפות בכנס חובה עבור מציעים שלא השתתפו בכנס הראשון.
מסמכי מכרז מעודכנים יועלו בהמשך לאתר האינטרנט של החברה
//www.mei-avivim.co.il׃http
פרטים נוספים במחלקת רכש והתקשרויות בטלפון 03-7736118
ובמייל liatm@mei-avivim.co.il

בדבר פנייה למתן תמיכות עבור
עבודות בניה ושיפוץ בתיאטראות
יוצרים ,ללא מטרות רווח ,אשר
פועלים או עוברים לראשון לציון
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות
במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם
בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מספר ( 4/06להלן“ :נוהל
מתן תמיכות”) ,ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות
נוהל מתן תמיכות ,אלא להוסיף עליהן בלבד.
נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת
רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום
הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי
חינוך ,תרבות ,דת ,רווחה וכיוצא בזה ,וזאת על מנת
לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן
תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכה עבור עבודות
בניה ושיפוץ בתיאטראות יוצרים ,ללא מטרות
רווח ,אשר פועלים או עוברים לראשון לציון ,אשר
אושרו ע”י מועצת העיר ראשון לציון (להלן“ :תבחיני
העירייה”).
בקשה לתמיכה תוגש רק ע”י תאגיד כמשמעותו
בחוק ,הפועל שלא למטרות רווח ,ובהתאם לנוהל מתן
תמיכות ולתבחיני העירייה.
טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם
ניתנת התמיכה ,ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט
של עיריית ראשון לציון (להלן“ :העירייה”) -
 - www.rishonlezion.muni.ilולקבלם במשרד
מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות ,גב’ טובה
סער ,בכתובת :רח’ הכרמל  ,20ראשון לציון  -בשעות
העבודה המקובלות ,וזאת החל מיום חמישי ט’ בחשון,
התשע”ט.18.10.2018 ,
בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה
המקצועית לתמיכות ,גב’ טובה סער ,בטלפון:
.03-9547240
אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה.
העירייה תהא רשאית להקטין ,לשנות ,לעכב ו/או
להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר
המנכ”ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו”ר
הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט
בסעיף  4לעיל) תחול ביום ראשון ,י’ בכסלו התשע”ט,
( 18.11.2018בחלוף  30יום ממועד פרסום הודעה זו).
מובהר בזאת ,כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון
בבקשת תמיכה בעניין שבנדון אשר הוגשה טרם מועד
פרסום הודעה זו .בנסיבות אלה ,יש להגיש בקשת
תמיכה חדשה  -בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד
האחרון להגשת בקשות התמיכה ,כקבוע בסעיף  6לעיל.
ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר
תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה ,ובכלל זה
מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או
מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת
התמיכה.

בכבוד רב,
חיים גליק ,מנכ"ל העירייה
ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות

תכנון ובניית אולמות ספורט
וקירויים למגרשי ספורט
מכרז פומבי מס' אס28 / 2018 /
החברה למשק וכלכלה של השלטונ המקומי בע"מ
)להלנ " -החברה"( מזמינה בזה הצעות מחירימ
לתכנונ ובניית אולמות �פורט ,היכלי �פורט ומופעימ
וקירויימ למגרשי �פורט )להלנ" :המבנימ"( בשיטות
בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאמ לתנאימ
המפורטימ במ�מכי המכרז.
את מ�מכי המכרז ניתנ לרכוש החל מיומ ,22.10.2018
תמורת תשלומ ב�כ של  5,000ש"ח ,שלא יוחזרו ,לכל
מעטפת מכרז.
התשלומ בגינ רכישת מ�מכי המכרז יכול
להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 www.mashcal.co.ilבאמצעות כרטי� אשראי או
במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,באמצעות
המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטי� אשראי.
ניתנ לעיינ במ�מכי המכרז ,ללא תשלומ ,קודמ
לרכישתמ ,במשרדי החברה ,בקומה  ,11החל מיומ
 ,22.10.2018בינ השעות .9:00-16:00
פגישת הבהרות תתקיימ ביומ ראשונ 28.10.2018
בשעה  14:00במשרדי החברה" ,מגדל התיכונ" ,ברחוב
הארבעה  ,19קומה  ,8תל-אביב.
המשתתפימ במכרז מוזמנימ להשתתפ בפגישת ההבהרות.
את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות �גורות
נפרדות ,מאוגדות ביחד ,נושאות ציונ מכרז פומבי
א� 28/2018/כשמעטפה אחת תכלול את שתי
חוברות המכרז בצרופ הערבות ומעטפה שניה תכלול
את התוכניות והחומר הטכני הנלווה.
את המעטפות יש להפקיד במ�ירה אישית )לא
לשלוח בדואר( מיומ שלישי  20.11.2018ועד ליומ
רביעי  ,21.11.2018עד לשעה  12:00בתיבת המכרזימ
שבמשרדי החברה" ,מגדל התיכונ" ,רחוב הארבעה ,19
קומה  ,6תל-אביב.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר
או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את הזכיה בינ מ�פר משתתפימ.
לפרטימ נו�פימ יש לפנות לחברה למר איל שורצמנ
טל03 – 6235285 :

אביקם בלר
מנכ"ל

