יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ח
 12אפריל2018 ,

קול קורא
לקבלת הצעות לביצוע גינון מעוצב בכיכרות בכביש ( 2444כביש צומת בית הגדי – מעגלים)
כללי:
 .1מועצה אזורית שדות נגב מזמינה בזאת אמנים ו/או גננים ,אדריכלים ,ומתכנני נוף ,להגיש
למועצה הצעה או הצעות לתכנון וביצוע של גינון מעוצב בכיכר( ,להלן – "הגינון המעוצב").
 .2הגינון המעוצב יתוכנן ויבוצע בכיכר כביש ( 2444כביש צומת בית הגדי – מעגלים)
מצורפים:
נספח א' – מפה אזורית ועליה מיקום הכיכר.
 .3פירוט:
 .4האומנים ,גננים ,אדריכלים ומתכנני נוף רשאים להגיש הצעה אחת או מספר הצעות שונות.
ההצעות יוצגו בהתייחס למפורט להלן.
 .5המציע אשר ייבחר ע"י המועצה להקמת הגינון המעוצב ,יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או
התיאומים הנדרשים לתכנון ,ביצוע והתקנה של הגינון המעוצב ,לשביעות רצונה המלא של המועצה
ובכלל זה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מדידת השטח.
ביצוע הדמיות לגינון המעוצב לצורך הצגתם ואישורם ע"י גורמי המועצה.
תכנון מפורט של הגינון המעוצב ,האלמנטים הסביבתיים שיוצבו בכיכר ,מערכת התאורה
ומערכת ההשקיה.
קבלת אישור המועצה לתכנון הגינון המעוצב ומרכיביו.
הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית במידת הצורך.
ביצוע הגינון המעוצב ,הצבת האלמנטים הדקורטיביים ,התקנת גופי תאורה וחיבורם
למ ערכת החשמל הקרובה ,התקנת מערכת השקיה וחיבורה למערכת ההשקיה של הרשות,
והכל לשביעות רצונה של המועצה ,ומסירתם למועצה.
עבודות התקנת הגינון ,הצבת האלמנטים הדקורטיביים ,מערכת התאורה ומערכת ההשקיה,
יבוצעו לאחר קבלת אישורי חפירה מהגורמים המוסמכים ,ולאחר הסדרת הסדרי תנועה
מאושרים כחוק.

מטעמי זהירות יובהר ,כי הרשימה המפורטת דלעיל הינה רשימה חלקית ,ועל המציע שיבחר יהיה
לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך תכנון והתקנת הגינון המעוצב.
 .6לאחר הצבת הגינון המעוצב ,הבעלות והקניין של הגינון המעוצב תהיה של המועצה בלבד .מובהר
בזאת כי הצפייה בגינון המעוצב תהא חופשית לקהל הרחב .האמן לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף
למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות .בצד הגינון המעוצב יצוין שמו
של הפסל ,בנוסח ובדרך שתקבע המועצה ,מעבר לכך לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית ו/או
רוחנית של המבצע בגינון המעוצב ואלו יהיו קנויות למועצה האזורית שדות נגב בלבד.

 .7המציע שיקבל את רשות המועצה להקמת הגינון המעוצב יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי
המועצה ואשר יכלול את כלל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן ,לרבות התחייבויות שנטל על
עצמו במסגרת הצגת הצעתו.
 .8הגשת מענה לקול קורא:
על מגישי ההצעות לצרף להצעתם את המרכיבים הבאים:
א .הדמיה צבעונית בקנה מידה מתאים של הגינון המעוצב ,האלמנטים הדקורטיביים ,מערכת
התאורה ומערכת ההשקיה.
להדמיה יצורף הסבר מלא ומפורט של מידות כל מרכיבי ההצעה ,החומרים מהם עשוי כל
רכיב ,והתרומה של הרכיב להצעה כולה.
ב .תכנון ראשוני או רעיוני של הגינון המעוצב כולל מידות ,חומרים מהם הוא עשוי ,ותנוחה.
ג .תכנון ראשוני או רעיוני של מערכת ההשקיה ומערכת התאורה ,כולל ציון כמות גופי התאורה
וסוגם.
ד .הצעה כספית  -המציע יציע מחיר כהצעה פאושלית כוללת ומלאה כולל מע"מ ,לביצוע מלא
של התכנון ,קבלת ההיתר ,ההובלה וההתקנה של כל מרכיבי ההצעה.
ה .פרופיל המציע – המציע יציג את נסיונו בתכנון ובביצוע עבודות דומות לרבות עיצוב/פיסול
גינות ויצרף פרטים אודותיו ואודות עסקיו (פרופיל המציע).
ו .לוח זמנים – המציע יפרט את משך הביצוע של הגינון המעוצב כולל מסירתו למועצה כאשר
תקופת התכנון והביצוע לא תעלה על חודשיים מיום בו נמסר צו התחלת עבודה לזוכה.
 .9אופן בחירת ההצעות הזוכות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי המועצה ו/או כל גוף ,לרבות ועדה מקצועית ,אשר יוסמך על
ידה.
הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז (פטור בגין יצירת
אומנות) .המועצה לא תהא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא,
ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני עיצוב.
המועצה רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי .יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים של המועצה ו/או הצעות אשר
עלולות לפגוע ברגשות הציבור יפסלו על הסף.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה ואטומה לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה ועליה רשום:
קול קורא לקבלת הצעות לביצוע גינון מעוצב בכיכרות בכביש  2444צומת בית הגדי-מעגלים
ההצעות תימסרנה ,לא יאוחר מתאריך 24.4.18 :יום שלישי ,ט' באייר תשע"ח בשעה15:00 :

 .10איש הקשר לקול קורא זה – דרור נבגבקר ,מיילdror0200@gmail.com :
בכבוד רב,
נורית כהן חדד
מזכירת המועצה
העתק :תמיר עידאן – ראש המועצה.

