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 מ בע" וף הגלילהחברה לפיתוח נ

 2103/הזמנה מס' 

 הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול להקמת מכון העתקות
 בהקמה  –לפארק אלון 

  חודשים ו/או עד לסיום הליכי מכרז   6עד  3תקופה קצובה וזמנית בת  ל

צעות מבקשת לקבל הבע"מ  )להלן: "החברה"( וף הגליל החברה לפיתוח נ
פארק אלון )בהקמה(  למתן שירותי ייעוץ וניהול להקמת מכון העתקות

חודשים ו/או עד לסיום הליכי המכרז שבכוונת  6עד  3  לתקופה קצובה בת 
 .החברה לפרסם )המוקדם מבניהם(

ההזמנה להציע הצעות, מופנית לעוסקים שכירים או עצמאיים בעלי רקע וניסיון מוכח בניהול עסקים 
  .בכלל ומכוני העתקות אור בפרטבתחום הדפוס 

 לנשים וגברים כאחד ואך מטעמי נוחות, נרשמה הפנייה בלשון זכר.  המודעה מופנית 

  :מהות ההתקשרות

חודשים )לכל היותר(  6עד  3תקופה קצובה בת למתן שירותיי ייעוץ, ניהול וסיוע בהקמת המכון  .1
 . ו/או עד להשלמת הליכי מכרז שבכוונת החברה לפרסם

 
ההזמנה מיועדת לבעלי ידע וניסיון קודם ולמי שעסקו או עוסקים בתחום הדפוס והעתקות  .2

 .בלבד ר"פרילנס" – ההתקשרות תהא על בסיס קבלני כ, אור

 : תקופת ההתקשרות

ו/או עד  בלבד חודשים 6עד  3תקופה קצובה וזמנית בת מוגבלת ל תקופת ההתקשרות הינה .3
 המוקדם מבניהם(. ) שבכוונת החברה לפרסםת הליכי המכרז מלפרסום והשל

 

מובהר בזאת, כי לחברה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הזמנית בהתאם לצורך וככל  .4
בקשים לציין באופן ברור דבר הסכמתם לכך עם תשהליכי המכרז לא יושלמו והמשתתפים מ

 הגשת הצעותיהם. 
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 : תנאי סף

 מרכזיים(תיאור התפקיד )משימות ותחומי עיסוק  .5
למרכז שירותי העתקות ודפוס דיגיטלי בהקמה, והמיועד להעסיק בעלי מוגבלויות, דרוש/ה 

 .מנהל/ת צוות מקצועי
 

 :נדרש ניסיון והיכרות עם

  ,תחום הפורמט הרחב: הדפסת שלטי חוצות מסוג שמשוניות ומדבקות
 .'כניות אדריכלות )גרמושקה( והנדסה, פוסטרים וכרזות וכווהדפסת/סריקת ת

 ניירת משרדית, כריכה, הדפסה על מוצרי קידום  :דפוס דיגיטלי ועבודות גימור
 .מכירות וחולצות

 

ו/או אשר יפורטו במסמך עליו יידרשו  להלן עמוד בכל תנאי הסף המפורטיםעל המציע ל .6
 :המציעים לחתום במהלך סיור המציעים

 .  שירותי העתקות ודפוס דיגיטלי שעיסוקו במתןמנהל המציע הנו  .א

 על המציע לצרף אישור רו"ח ו/או פקיד שומה לעניין ניהול ספרים כחוק.  .ב

 .1976-מציע עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"זה .ג

 מציע עומד בכל דרישות והוראות החוק והרשויות לעניין ניהול עסקי בישראל. ה .ד

 .ד האחרון להגשת ההצעותשנים לפחות, בתקופה שקדמה למוע 2 למציע, ניסיון בפועל של .ה
 .ניסיון של מספר שנים בניהול צוות של עד עשרה עובדיםלמציע  .ו
 .יכולת טכנית וארגוניתלמציע  .ז
 .שליטה במערכת ממוחשבתלמציע  .ח
 .פתיחות לעבודה עם בעלי מוגבלותהמציע בעל  .ט
 .יכולת עבודה מול ספקים ולקוחות )מכירות וקבלת הזמנות(למציע  .י

 .יתרון -ידיעת שפות  .יא
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 להלן לו"ז להשתתפות בהליך ודרכי התקשרות:  .7

 

 

הצעות לתיבת המכרזים במשרדי החברה התוגשנה פיזית עד למועד האחרון להגשת  ההצעות .8
על ו קוםבתוך מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במנוף הגליל , 20ברח' החצב 

למתן שירותי ייעוץ וניהול הגשת הצעות "הזמנה ל  2103/אך ורק הזמנה מס'  המעטפה יצוין
  נוף הגליל"  -פארק אלוןל להקמת מכון העתקות

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המנהליים והמקצועיים המפורטים , כי בזאת מובהר ומודגש .9
בהזמנה זו ובמלוא הדרישות האחרות המפורטות לעיל ו/או באתר עיריית נוף הגליל ו/או באתר 

 החברה ולצרף את כל המסמכים הדרושים לשם השתתפות בהליך. 

 

 הנספחים שלהלן:  ניתן לעיין במסמכי ונספחי ההזמנה ובכלל זה .10

 הצהרת המשתתף.   .א

 . היעדר ניגוד עניינים הצהרתנוסח מומלץ ל .ב

להלן רשימת מועדים להשתתפות בהליך ודרכי הגשת שאלות הבהרה 

 והצעות

 הערות כתובת שעה יום תאריך 

ממשרדי החברה לפיתוח  11:00 שלישי 13/04/2021 סיור מציעים

רח'  –נוף הגליל בע"מ 

קאנטרי  –)ווייז  20החצב 

 ספא עלית(.

 השתתפות חובה

מועד אחרון 

להצגת שאלות 

 הבהרה

:דוא"לב הגב' אורנה לוי 12:00 ראשון 18/04/2021  

office@nidev.co.il  

 שאלות בדוא"ל בלבד

מענה לשאלות 

 הבהרה

 מענה בדוא"ל בלבד  24:00 שלישי 20/04/2021

מועד אחרון 

 להגשת הצעות

תיבת ההצעות שבמשרדי  14:00 חמישי 22/04/2021

החברה לפיתוח נוף הגליל 

 20רח' החצב  –בע"מ 

קאנטרי ספא  –)ווייז 

 עלית(.

מעטפות סגורות ללא 

סימני זיהוי תוך ציון 

"2130/ הזמנה"  

mailto:office@nidev.co.il
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: )מכרזים( לפיתוח נוף הגליל בע"מהחברה  של האינטרנטבאתר הנספחים הנ"ל ניתנים להורדה 
https://nidev.co.il/bids/ .  

 כל הצעה שהיא. מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר אואינה החברה  .11

לוועדת המכרזים של החברה הזכות לבטל הליך זה ו/או להאריך ולשנות מועדים ותנאים בכל  .12
 עת. 

 לוועדת המכרזים של החברה הזכות לאשר השלמת מסמכים במידת הצורך.  .13

 

 בכבוד רב,                                                                                   
 שמעון גלרון                                                                                

 בע"מ  נוף הגלילמנכ"ל החברה לפיתוח                                                          
 
 
 

 נספחי ההזמנה  -03/21הזמנה מס'                      
 
 

 הצהרת המשתתף/המציע.  .א

 היעדר ניגוד עניינים.  להצהרתנוסח מומלץ  .ב
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 נספח "א"
 

 2103/הזמנה מס' 
 הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול להקמת מכון העתקות

  (בהקמה) –בנוף הגליל לפארק אלון 

  
 

 לכבוד
 בע"מ נוף בגלילהחברה לפיתוח 

 

 הצהרת משתתף בהליך 
 
 

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי ___________ מס'____ אני הח"מ _______________נושא ת.ז.
בזאת תחייב מצהיר ומבחינה זהירה אם בעצמי ואם באמצעות מי מטעמי את כל מסמכי ההליך, 

 דלקמן : כ

 

להצהיר, כי הבנתי את כל האמור בפרסום ההליך ו/או במסמכיו ונספחיו ואני מסכים הריני  .1
מטעם המציעה כל  לכל האמור במסמכי ההליך ועם הגשת ההצעה, לא תהיינה לי ו/או למי

דרישה ו/או טענה ו/או תביעה המבוססת ונסמכת על טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 
 מוותרים מראש על טענות כאמור לעיל. 

 

ולהצהיר בזאת, כי הגשנו את ההצעה בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה ו/או  הריני לאשר .2
נוף הגליל ו/או החברה לפיתוח נוף במסמכיה כפי הנוסח המופיע באתרי האינטרנט של עיריית 

 הגליל בע"מ. 
 

 בכל תנאי הסף של ההליך וההזמנה שבנדון.  אני עומד/תהריני להצהיר, כי  .3
 

הריני להצהיר בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא תיאום מחירים ו/או תנאים עם משתתפים  .4
 אחרים. 

 

תנו להשתתף עניינים המונע מאמי קיומו של ניגוד הריני להצהיר, כי לא ידוע לי ו/או למי מטע .5
 בהליך ואנו מתחייבים לחתום על תצהיר היעדר ניגוד עניינים. 
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תנאי ו/או סייג והיא בבחינת "הצעה בלתי חוזרת" הריני להצהיר, כי הצעתנו זו מוגשת ללא כל  .6
ימים מהמועד האחרון להגשת  120והיא אינה ניתנת לשינוי או לביטול והיא תהא תקפה למשך 

 ת או לתקופה נוספת בהתאם להארכת מועדים אם וככל שיהיו. ההצעו
 

אני מצהיר ומאשר בזאת, כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  .7
 העסק בשמו מוגשת ההצעה וכי אני ו/או מי מהחותמים על ההצעה בשם התאגיד/או התאגיד ו

, זכאים ומוסמכים לחתום על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם ו/או העסק
 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

  רפים להצעתנו את כל המסמכים והנספחים בהתאם לתנאי ההליך וההזמנה. מצ ואנ .8

 

יידעה אותי כי עליי לערוך מטעמי ועל  ,בע"מ נוף הגלילהחברה לפיתוח הריני להצהיר, כי  .9
 כל הבירורים הדרושים לי לשם קבלת כל המידע הדרוש לי להכנת והגשת ההצעהת חשבוני א

כמי שכל שאני מייצג  ו/או בעסק ובחברה כי עם הגשת ההצעה יראו בי  ,וידוע ליבהליך שבנדון 
  . העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו

 

 והעסקיים לשמור את פרטיי האישיים לפיתוח נוף הגליל בע"מ לחברה יםמאשר וכמו כן, אנ .10
 נוף הגליל בע"מ. החברה לפיתוחשל נתונים במאגר ה

 

 ו/או בהתאם להסכם שבנדון ההליךו ההזמנהכל תנאי וכללי לפעול על פי  יםמתחייב ואנ .11
 שייחתם אם וככל שאזכה בהליך.

 

 ואני עומד בכולם.  הליךתנאי הסף להשתתפות בכל הריני לאשר, כי ברורים לי לחלוטין  .12
 

 . ודעת המכרזים של החברה בידיידוע לי כי ההחלטה הסופית נתונה  .13
 

 
 

____________                    _________________               __________________ 
  מספר זהות                                          חתימה           המצהיר שם            

 

                                                                         _______________ 

 תאריך                                                                                              
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 נספח "ב"
 

 )נוסח מוצע( יגוד ענייניםנהעדר הצהרה בדבר 
 

 הצהרה
 

 
, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי                   מ                ת"ז מס' /תנושא _________ אני הח"מ

 צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:ה אהי
 

 שמי, כתובתי ות.ז. כנ"ל . .1

 

ו/או מי  נוף הגלילכי איני מצוי בקשר אישי ו/או משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי עיריית , הריני להצהיר .2
 בע"מ. נוף הגלילמעובדי החברה לפיתוח 

 

זאת ועוד, הריני להצהיר כי איני נתון במצב של ניגוד עניינים עם מי מחברי מועצת העיר נוף הגליל ו/או מי  .3
 מחברי דירקטוריון החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ. 

 

יש לי קשר עם __________________ שהנו ___________________ אני מצהיר בזאת, כי לחילופין,  .4
 /במכרז. כדי להוות ניגוד עניינים ו/או לשלול ממני את הזכות להשתתף בהליך ואשר למיטב הבנתי אין בו

 

מטעמי זהירות ושקיפות, להלן פירוט עיסוקיי ו/או עיסוקי מי מטעמי אשר יכול ותהא להם השפעה על  .5
 ההליך וההתקשרות ואשר יכול ויהא בהם חלילה משום ניגוד עניינים. 

 
 א.__________________________

 ב. __________________________             
 ג.___________________________             

 

 . לעיל שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת ונכון .6
 

______________  
 

 /המציעחתימת המצהיר                
 

 

 


