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 במסגרת קול קורא  הזמנה להציע הצעות 
  למתן זכות לפרסום באתר האינטרנט של המועצה האזורית דרום השרון

וכן פלטפורמות    ות לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיהפלטפורמ מתן 
 חומי הסביבה והקיימות תלחדשנות ב

 01/2020מספר   קול קורא
 

זכות לפרסום באתר האינטרנט של ן מת: אבמסגרת קול קורהמועצה מזמינה בזה הצעות 

וכן , פלטפורמות לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיהמתן המועצה האזורית דרום השרון, ל

 עבור תושבי המועצה האזורית דרום השרון פלטפורמות לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות

 .)פרטיים ועסקיים(

 

ושבי המועצה, לרכוש במטרה לסייע לת קול קורא זה מבקש לעודד יוזמות קהילתיות סביבתיות,

  ביוגז לטיפול בפסולת הרטובה רכת כגון: מע חדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיהשירותי 

וכן  , מערכות בקרה ותפעול וכיוצ"במערכות לבית חכם, בתים פרטייםבמסעדות, עסקים ו

 .פלטפורמות לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות

 

עת היזם, באתר האינטרנט ובאמצעי המדיה של הרשות לפרסום הצמתן זכות הזמנה זו תאפשר 

בתחומי המועצה  תרומה להתנהגות אחראית כלפי הסביבהליצור וכתוצאה מכך המקומית, 

   .האזורית דרום השרון

 

בין הזוכה ל המעוניינים ההתקשרות תבוצע ישירות, בין תושבי המועצה המבקשים  יובהר כי

על עצמה התחייבות כלשהי,  כלשהי של המועצה. המועצה לא נוטלת בקול הקורא, ללא מעורבות

לעבודות ו/או הציוד הנרכש במסגרת ההליך  ולא תהא אחראית בקשר לרכישה לפי הקול הקורא, 

קול "-להלן ) זק הקשור בעבודות ובציוד הנ"ל, למעט מתן זכות הפרסום כמתואר לעיל,ו/או לכל נ

 (."קורא

 

מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה   הקול הקוראהודעה בדבר 

http://www.dsharon.org.il, ."תחת "חוק ומנהל/מכרזים 

 

 תנאי סף . 1

 :אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף הליךף ברשאים להשתת

 ל, מכירה ומתן שירות   של, תפעובייצור, 2017-2018, בין השנים ניסיון של שנתיים לפחות א.

 .בעסקים, מסעדות ובתים פרטייםמערכות 

 לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק. העוסק מורשהמשתתף  ב.

 

  שאלות הבהרה .2

http://www.dsharon.org.il/
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לכתובת דואר אלקטרוני  0041:בשעה  24.02.2020יום, שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד 

haron.org.il@dsliorg. 

 

 הגשת הצעות  .3

"מועד   -להלן ) 14:00בשעה  20203.001. עד ליום , על גבי טופס ההצעה המצ"ב,ההצעות תוגשנ

. משלוח הודעה (ליאור) dsharon.org.illiorg@ במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  (ההגשה"

 . במייל חוזרדעת אישור קבלה  והיתקבל רק אם התקבלה 

  

 דף.על ידי המשתתף בשולי כל דף ו וחתמי, הזמנהמסמכי ה

 להצעה יצורפו המסמכים הבאים:

 העתק תעודת עוסק מורשה. א.

 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין. ב.

 הצעת המשתתף חתום על ידו. טופס .ג

 . , במידה והמשתתף הוא תאגידשתתףלמורשי החתימה של המ אישור עו"ד או רו"ח .ד

 

 התחייבויות הזוכה  .4

וכן פלטפורמות  פלטפורמות לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיה  לספקהזוכה מתחייב   א.

, עבור תושבי המועצה  בתים פרטייםלעסקים ו, לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות

 .המבקשים להשתתף

, לתקופה שלא תפחת מ  על קשר ישיר לשמורו לוות ולסייע למשתתפיםלהזוכה מתחייב    ב.

 .מערכתהחודשים, לאחר מועד התקנת  12

 

 פרסום .5

, האזורית הבאתר האינטרנט ובמדיה של המועצהזוכה יהיה זכאי לפרסם את ההזמנה  א.

. היקף הפרסום ותוכנו, יהיו מיום שהודע לו על זכייתו חודשים 12וזאת לתקופה של 

 ול דעתה הבלעדי.פופים לאישור המועצה, לפי שיקכ

והמשתתף עדי, המועצה תהא רשאית להפסיק את הפרסום בכל עת, לפי שיקול דעתה הבל ב.

 לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות, בגין הפסקת הפרסום כאמור.

 

 בחירת הזוכה  .6

נית ראש המועצה גב' ליטל גסלצורך בחירת הזוכה בהליך, תוקם ועדה שבה יהיו חברים:  א. 

  גפן סגן מנהל אגף תפעול מר ליאור , רהב, מנהל אגף תפעול וקב"ט המועצה מר יואב סבן

 וכל נציג שתבחר המועצה. 

תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את   ,במסגרת שיקוליה של הועדה ב.

 הפרמטרים המפורטים להלן:

כון הכלכלי הגלום בה, מידת  חיסשותה, המידת נגיחדשנותה, מידת  –ה הפלטפורמ (1)

 .השפעתה על הסביבה

mailto:liorg@dsharon.org.il
mailto:liorg@dsharon.org.il
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ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך   (2)

דומים בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי  ביצוע שירותים

 .או שתבקש לקבל מהמציע בחירת הזוכה

לוח   לרבות ההליך ר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא כל פרמטר אח  (3)

 הזמנים.

 

 יובהר, כי המועצה אינה חייבת ואינה מתחייבת לבחור בזוכה כלשהו. ג. 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 

 שרון סספורטס  

 ראש המועצה   
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 מועצה אזורית דרום השרון

 01/2020ר מספ קול קורא

קול קורא למתן זכות לפרסום באתר  במסגרת הזמנה להציע הצעות 
ות  פלטפורממתן לשם האינטרנט של המועצה האזורית דרום השרון, 

וכן פלטפורמות לחדשנות    לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיה
 בעסקים, מסעדות ובתים פרטיים  בתחומי הסביבה והקיימות 

 הצעת משתתף
 

__ מרחוב ____________ אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז. ______________

____________ עיר _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה  

 כדלקמן:

  ההליך י קראתי בעיון את כל מסמכ, הנני מורשה החתימה של התאגיד, הנני מצהיר בזאת כי .1

שבנדון, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים, וכי בדקתי 

 שקלתי כל דבר העשוי להשפיע על הצעתי.ו

 : הנני מצהיר, מסכים ומתחייב .2

וכן פלטפורמות  על כל סוגיהלטיפול בפסולת חדשנות מערכות  לספקהנני מתחייב  א.

 בתים פרטייםו עסקיםלמסעדות, המיועדות  לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות

 .ם להשתתףר תושבי המועצה המבקשיעבו במחיר הנמוך מהמחיר הרגיל,

 

ולשמור על קשר רציף עם , תושבים המעונייניםהנני מתחייב ללוות ולסייע ל ב.

 .תוחודשים, לאחר מועד התקנת המערכ 12, לתקופה שלא תפחת מ הקבוצה

 

המועצה המבקשים ידוע לי כי ההתקשרות תבוצע ישירות, ביני ובין תושבי  ג.

א נוטלת על עצמה  ללא מעורבות כלשהי של המועצה. המועצה ל להשתתף

התחייבות כלשהי, בקשר לרכישה לפי הקול הקורא, ולא תהא אחראית לעבודות  

הליך ו/או לכל נזק הקשור בעבודות ובציוד הנ"ל, ולא ו/או הציוד הנרכש במסגרת ה 

של המועצה  הומעורבות. תפקידה תהא אחראית להתחייבויות של המשתתפים

 בלבד.  ,השייכת למועצהמתן זכות הפרסום במדיה ב מתמצת אך ורק

 

באתר האינטרנט ובמדיה   אהיה זכאי לפרסם את ההזמנהככל שאזכה ידוע לי כי  ד.

חודשים. היקף הפרסום ותוכנו, יהיו  12את לתקופה של של המועצה האזורית, וז

 כפופים לאישור המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יקול דעתה הבלעדי, לא המועצה תהא רשאית להפסיק את הפרסום בכל עת, לפי ש 

 אהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות, בגין הפסקת הפרסום כאמור.
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או ת והמוצע המערכת /מהרפולהציע את הפלטמניעה חוקית ו/או משפטית לי אין   .ה

  .יוצריםזכויות של מחלקת 

 

 החברה והפלטפורמה אותה היא מציעה.פרופיל ו פירוטמצ"ב  .3

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

___________       ____________________ 

 חתימה   תאריך                                                                                                

 

 

_________________  _________________             ____________________ 

 כתובת                   ./ח.צ. מס' ח.פ      שם     מלא          

 

 

 

____________________                ___________________________________ 

                                                          דוא"ל                                                            טלפון מס' 

 

 

 

     רא י ש ו  

 ( )ימולא במידה והמשתתף הוא תאגיד 
 

_________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה  התאגידעו"ד/רו"ח  אני הח"מ________

מחייבים, עפ"י  התאגידבצרוף חותמת  דבתאגי_________, ___________ המשמשים מנהלים 

 .התאגיד, את התאגיד מסמכי הייסוד של

___________         ___________ 

 תאריך                     ו"ד / רו"חע   

 

 

  

 


