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יום שישי כ"א בחשון תשע"ח | 10.11.17
פניה להציע הצעות לרכישת זכויות בניה לניוד
בנכס ברחוב החשמונאים  ,72תל אביב

בקשה לקבלת מידע  RFIבנושא פיתוח ויבוא
של מוצרים ייחודיים המותאמים למוזיאון טבע
והפעלת חנות

 .1אוניברסיטת תל אביב )להלן" :האוניברסיטה"( מפרסמת
בזאת בקשה לקבלת מידע ) (RFIבמטרה לקבל מידע בקשר
עם האפשרות של הפעלת חנות במבנה מוזיאון הטבע ע"ש
שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.
 .2הבקשה מופנית לכל המעוניינים אשר מסוגלים לענות על כל
המרכיבים המפורטים להלן יחדיו:
פיתוח ויבוא של מגוון מוצרים ייחודיים המותאמים למוזיאון
טבע על פי דרישה ,כגון :משחקים חינוכיים הקשורים לעולם
הטבע ,דמויות של בעלי חיים וכיוצ"ב ,ייצור על פי הזמנה
באיכויות התואמות את דרישות המוזיאון ,ניסיון במכירה
קמעונאית ויכולת להפעיל חנות במוזיאון.
 .3על המשיבים לבקשה זו להתייחס בתשובותיהם ,בין היתר,
לנתונים הבאים :האם הם בעלי ניסיון בפיתוח מוצרים למוזיאוני
טבע ,האם באפשרותם לפתח מוצרים ייחודים על פי דרישה,
האם הם בעלי ניסיון בהפעלת חנויות.
 .4על המידע לכלול גם פירוט של כל הרישיונות וההיתרים
הנדרשים לשם יבוא ו/או פיתוח מוצרים ייחודיים מותאמים
למוזיאון שישנם בידי המשיב ,פירוט על קשר ליצרנים מובילים
בתחום הצעצועים העולמי השייכים לתחום של מוזיאוני טבע,
פירוט של ניסיון בעבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים )מכס ,מכון
תקנים וכדומה( וכן פירוט של ניסיון בכל הנדרש מיבואן מוביל:
בחירת מוצרים מדויקת ,ניהול מו"מ מול יצרנים בחו"ל,
כל היבטי המימון ,שינוע ואחסון מלאי ,יצור על פי הזמנה
באיכויות התואמות את דרישות המוזיאון והפעלת חנות
במוזיאון.
 .5מסמכי ה RFI -מפורסמים באתרtenders.tau.ac.il :
 .6תשובות ל RFI -יש להגיש עד ליום  27.11.2017עד השעה
.12:00

עדכונים ושינויים באתרwww.tenders.tau.ac.il :

מכרז פומבי דו שלבי מס' 03/2017
לקבלת שירותים לניהול מאגדים
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )"רשות החדשנות"( ,המופקדת
על תחום המחקר והפיתוח )"מו"פ"( בישראל ,מעונינת בקבלת הצעות
למתן שירותי ניהול למאגדים )קונסורציום( ,המפורטים להלן ,הפועלים
במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות )לשעבר :מגנ"ט
בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה( )"שירותי הניהול"(.
המאגדים אשר להם מבוקשים שירותי הניהול:
• מאגד  SHPSהעוסק בפיתוח טכנולוגיות גנריות של פני שטח סופר הידרופוביים;
• מאגד  HERONהעוסק ב 5G Next Generation Cellular Networks Meeting the -
;Data Explosion Challenge
• מאגד  MDMהעוסק במטרולוגיה רב מימדית בתעשיית המוליכים למחצה;
• מאגד SNOWהעוסק בבדים לא ארוגים חכמים;
• מאגד  Phenomixהעוסק בחקלאות מדייקת
 .1תקופת ההתקשרות:

 1.1תקופה ראשונית – שנה אחת ,ממועד חתימת החוזה עם הרשות.
 1.2תקופות ההארכה – לרשות החדשנות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות
בתקופות נוספות ,בנות עד שנה כל אחת )"תקופות ההארכה"( .סך כל תקופות ההארכה לא
יעלה על ארבע שנים.
 .2בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,על-פי אמות מידה
של איכות במשקל של  90%ואמות מידה של מחיר במשקל של .10%
 .3תנאי הסף לגבי המציע:
 3.1המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד רשום.
 3.2המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 3.3המציע ,ובמקרה של מציע שהינו גוף משפטי מאוגד )"מציע מאוגד"(  -המועמד מטעם המציע
)"מועמד המציע"( ,הנו בעל תואר אקדמי )תואר ראשון לפחות( המוכר בישראל ,בהנדסה או
מדעים מדויקים.
 3.4המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הנו בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול ) 2שני(
פרויקטים לפחות של מו"פ .יובהר ,כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים
שונים או מיחידות שונות באותו ארגון.
 3.5המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר
אחד לפחות בתחום הפעילות של המאגד הרלוונטי ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע.
 .4הליך המכרז:
 4.1מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של רשות החדשנות .www.innovationisrael.org.il
 4.2שאלות הבהרה למכרז – יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת
 michrazim@innovationisrael.org.ilעד ליום ראשון ,19.11.2017 ,בשעה  .16:00רשות
החדשנות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה .שאלות ההבהרה ותשובות
רשות החדשנות ,המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז ,יועלו במרוכז ,ללא פירוט שם
הפונה ,לאתר האינטרנט של רשות החדשנות בכתובת הנ"ל ,עד ליום ראשון,26.11.2017 ,
בשעה .16:00
 4.3יש להגיש את ההצעות ,בצירוף המסמכים הנלווים ,במעטפה סגורה ,כאשר הצעת המחיר
תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים  -הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים של
רשות החדשנות ,רחוב הירדן  ,4קרית שדה התעופה ,קומה  ,4אגף מערבי.
 4.4המועד האחרון להגשת הצעות -יום ראשון ,3.12.2017 ,לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים.
ועדת המכרזים של רשות החדשנות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים
במועד זה.
 4.5בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
לעניין זה ,חוסר לא ייחשב סתירה.
 4.6רשות החדשנות תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
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הודעות בדבר חוק תכנון ובניה
פרסום בשלושה עיתונים )כחוק(

03-5634616
ĦĎ ĦĕĕĤģ ĐĕĕĜčđ ěđĜėĦĘ ĦĕĚđģĚ ĐďĞđ
ģđēĘ 149 ğĕĞĝĘ ęČĦĐč ĐĞďđĐ ĐĒč ĦĤĝĚĜ 1965-Đ"ėĥĦĐ ĐĕĜčĐđ ěđĜėĦĐ ģđēĘ 149 ğĕĞĝ ĕĠĘ ĐĞďđĐ
Đĥģč . Ě"Ğč (1954) ęĕĚĝČ :ĕ"Ğ ĐĥĎđĐ ĦĎ ĦĕĕĤģ ĐĕĜčĘđ ěđĜėĦĘ ĦĕĚđģĚĐ ĐďĞđđĘ ĕė ,Ę"ĜĐ ĐĕĜčĐđ ěđĜėĦĐ
:ĥĤĎĚ 1 :ĐģĘē 3031 :ĥđĎ .ĦĎ ĦĕĤģ 7 ĦĥđĤēĐ ĖĤď :ĦčđĦėč ĦČĢĚĜĐ ĞģĤģĘ ĦĝēĕĕĦĚĐ 20170602 :'ĝĚ
ĦĘďĎĐ ěđĎ ,ęĕĕĜėĔ ęĕĜģĦĚĘ ĦđĕĤĘĎ ,ĤđĤģ ĦĤĐĜĚĘ ĐĜčĚ ,ēĚģ đĘĕĝ ĦĠĝđĦĘ Đĥģč :ĐĥģčĐ ĦđĐĚ .1
,ĤđĤĕģ ĦĤĐĜĚĘ ĐĜčĚ ,ēĚģ đĘĕĝ ĦĠĝđĦĘ Đĥģč :ĦđĘģĐĐ ĦđĐĚ .ĐĕĤĘĎĚ ĔđĘĕĚ ĦđĎĤďĚ ěđđĕė ĕđĜĕĥđ Đėėĝ
Ę 40% Ě ĦĕĝėĦč ĐĘģĐ .1 .ĐĕĤĘĎĚ ĔđĘĕĚ ĦđĎĤďĚ ěđđĕė ĕđĜĕĥđ Đėėĝ ĦĘďĎĐ ěđĎ ,ęĕĕĜėĔ ęĕĜģĦĚĘ ĦđĕĤĘĎ
Ęėč đČ/đ ĐďĞđđĐ ĦĕēĜĐ ĕ"ĠĞ đĜĕČĥ ęđĝĤĠ ĕė ĥĎďđĕ .'Ě 16 Ę 'Ě 15 Ě ĐčđĎč ĐĘģĐ 2 .Ĥ"Ě 432.9 ęĐĥ 42%
'ēĤ ,ĦĎ ĦĕĕĤģ ĦĕĚđģĚĐ ĐďĞđĐ ĕďĤĥĚč Ę"ĜĐ ĤĦĕĐĘ Đĥģčč ěĕĕĞĘ Ęđėĕ ěĕĕĜđĞĚĐ Ęė !ĘčģĦĕ ČĘ ĤēČ ěĠđČ
,Ę"ĜĐ ĐĥģčĐĚ ĞĎĠĜ đĚĢĞ ĐČđĤĐ Ęėđ .ĘĐģĘ ēđĦĠ ĤđĚČĐ ďĤĥĚĐĥ ĦđĞĥčđ ęĕĚĕč ,'č ĐĚđģ 97 ĦđĕĚĚđģ
.ĐĞďđĐĐ ĦĘčģ ęđĕĚ ęđĕ 15 ĖđĦ "ĦĎ ĦĕĕĤģ" ĦĕĚđģĚĐ ĐďĞđĐ ĕďĤĥĚĘ čĦėč ĦģĚđĜĚ ĦđďĎĜĦĐ ĥĕĎĐĘ Ęėđĕ
ěėĦĕ .đĦđĕĤēČč đĜĐđ ,ĕĥČĤĐ ĐĥģčĐ ĖĤđĞ ĕ"Ğ ĤĝĚĜĥ ĕĠė ĞďĕĚĐ ĘĞ ĖĚĝĜ ,ĤĦĕĐĘ ĐĥģčĘ ęđĝĤĠĐ ēĝđĜ
ĦđĞĥĐ Đ,Ď,č ĕĚĕ :ĘĐģ ĦĘčģ ĦđĞĥ .ğĝđĜ ęđĝĤĠ ĥĤďĕĕ ,ĦĕĚđģĚĐ ĐďĞđĐ Ęĥ ĦĕĜđĜėĦĐ ĐģĕďčĐ ĤēČĘđ
.16:00-18:00 ĦđĞĥĐ ěĕč 'Č ęđĕ 09:00-11:00
ĐĕĜčđ ěđĜėĦĘ ĦĕĚđģĚ ĐďĞđ Ĥ"đĕđ ĤĕĞĐ ĥČĤ ĕĤĐď ęĤĕčČ ,ĐėĤčč

