
 בע"מ חברה הכלכלית לפיתוח שדרותה

 2מספר  לעיצוב כיכרות – אמןלאיתור  קול קורא

 

לקול קורא לאיתור בזאת ת איוצלפיתוח שדרות בע"מ החברה הכלכלית 
בעיר  ותכיכרן האחת מבעיצוב אומנותי לכיכר שיתכנן ויקים עבורה  אמן

 שדרות

אשר תבחר לפי  מקצועיתיהיה להציג דגם של התכנון בפני ועדה  אמןהעל 
 .אמןשיקול דעתה המוחלט והבלעדי את ה

במייל  21/2/2022עד ליום _ הגישניתן לקורא הלקול הבהרה שאלות 
proyektsd@gmail.com. 

 הליך זה אינו כפוף לדיני המכרזים.

סכם בהתאם לנוסח שיועבר ה עמו םייחתלאחר הכרזה על אומן כזוכה 
 י החכ"ל."ע

 .כולל מע"מ ₪ 240,000 סך עומדת על כיכרכל תקציבית של המסגרת ה

העמדה של המיצג הביצוע וה ,תכנוןהול את למסגרת תקציבית זו תכ
פיתוח ביסוס, תיאום, הסדרי תנועה,  ,האומנותי כולל עבודות ההכנה

 ידרש עד לקבלת כיכר מושלמת.ישמה גינון וכל  חשמל תאורה ,נופי

בשעה  28/2/2022_ -הליום עד  את הדגמים יש להגיש במארז סגור
 .חכ"ל_ במשרד מנכ"ל ה15:00___

 -הצעותתנאי הצגת ה

המציג להציג אב טיפוס מוקטן המשקף את מכלול העבודה על  אמןעל ה
 כל פרטיה.

במסגרת הצגת הפרויקט יש לצרף סקיצות עם מידות מדויקות לאלמנט 
הגינון יחד עם הכיכר, סוגי החומרים המבוצעים בכיכר ובאלמנט , פרוט 

 המוצע , תאורה מוצעת וכל פרט אחר המוצע ע"י האומן.

 הוועדה רשאית לדרוש השלמת פרטים והבהרות ככל שיידרש.

נדרשות להובלה ביצוע והקמת בעלות ההצעה יש לכלול את כל העלויות ה
 עד לקבלת כיכר מושלמת. המיצג

ג בעלות ההצעה יש לכלול את כל עבודות התשתית והפיתוח הנופי המוצ
 בדגם ולבצעו בפועל בשטח.



להציג תוכניות קונסטרוקציה  ולספק אישור קונסטרוקטור  אמןהעל ה
כולל פרטי ביסוס לאלמנט  מיצגבלכל האלמנטים ההנדסיים המשולבים 

 ולכל המוצע בכיכר.

לכל כיכר יידרש האומן להכין בקשה להיתר ולהשלים בוועדה את הנדרש 
 לקבלת היתר.

לתאם סגירת כבישים ותנועה במידת הצורך עם המשטרה  אמןעל ה
 והשיטור העירוני

לחברו לפי  אמןלתוך הכיכר ועל הומים הרשות תספק מקור חשמל 
 ע"י בעלי מקצוע מטעמו. הנדרש במיצג

 יש להציג אישור חשמלאי מוסמך בגמר ההתקנה וסיום הכיכר.

 .חודשים עד למסירה סופית 3משך זמן ביצוע המיצג הוא 

 

 תנאי תשלום מוצעים:

 20%בהזמנה 

 50%עם סיום הצבת עיקר המיצג באתר 

 30%עם סיום העבודות ומסירת האתר 

 יום 90כל התשלומים ישולמו שוטף + 

 

 

 

 

 

 


