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 נחל עוז \שער הנגב להקמת אלמנט אומנות בכיכר סעד -קול קורא לאומני שדות נגב

 
בכיכר  פיסולי מועצה אזורית שדות נגב, מזמינה בזאת אומנים להציע הצעות לתכנון וביצוע אלמנט

 סעד תנועה בצומת 
 

 רקע : 
י המועצות ומרכז אליו בכל יום תנועה רבה מכל תנחל עוז מהווה נקודת ציון משותפת לש \כיכר סעד 

אומנות אשר יביא ליידי ביטוי את מרכזיותו של פיסולי כיווניו . מטרת הפרויקט הינה הקמת אלמנט 
 הכיכר והצירים המתנקזים אליו . 

 
 :  מהות הפנייה

 ושער הנגב לקבלת הצעות להקמת אלמנט בכיכר סעד נחל עוז .פנייה לאומני שדות נגב  -
י המועצות אשר מבקשים להציע הצעה כוללת לטיפול בכיכר שתתושבי מההצעה מיועדת לאומנים  -

 על כל שיטחו  יאומנותפיסולי והקמת אלמנט 
בהתאם  היקפיתההצעה אמורה לכלול אלמנט קבוע אשר יהווה את מרכז הפרויקט וכן השלמה  -

 למידות הכיכר הקיימות כיום 
 

 :  מפרט מבוקש
האלמנט המוצע אמור להיות מחומרים עמידים לאורך זמן אשר  ידרשו תחזוקה מנמלית ולא יקרה וכן  -

 ומגע אדם  וונדליזםעמידות במפגעי מזג אוויר , 
 מטר ואמור להשתלב בסביבה הקיימת ולהעצימה   4האלמנט המוצע אמור להיות בגובה שלא יפחת מ  -
   .בכיכר הנוהגים והעובריםהאלמנט אמור להשתלב בצומת הדרכים ללא הפרעה לתנועה ולראות  -
 

 :  היקף תקציבי
 אלש"ח  200ביצוע לא יעלה על  \ל תכנון היקף תקציבי כולל של הפרויקט כול

 
 :  אופן בחירת ההצעה

ובהתאם  ותשתי הרשויובהשתתפות נציגים של  בחירת ההצעה הזוכה תעשה ע"י וועדת הרכש -
 .האלמנט. עללהתרשמותם וחוות דעתם 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  תובמחוי ותאין המועצ -
סכם בו יפורטו כל נגב בה ההצעה הזוכה תחייב את הזוכה להתקשר עם המועצה האזורית שדות -

  ושיכון ע"י יועמ"ש המועצה האזורית שדות נגב וע"פ שיקול דעתו. הנהלים הנדרשים
   .ס"מ לפחות  30להצעה יש לצרף דגם מוקטן בקוטר של  -

 08/9938949, 050/2662680ניתן לפנות לדורון ציפילביץ בטל'  לפרטים נוספים:
 

לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות  15:00בשעה  25.3.18תשע"ח  ט' בניסן מועד אחרון להגשה:
 המועצה האזורית שדות נגב.

 
 ______________ לדגם המוצע ומצ"ב סכום ההצעה

 
 _______________  פרטי התקשרות ______________________________ שם המציע:

ובלבד שדות נגב ושער הנגב המועצה רשאית להעדיף הצעתו הכשרה של תושב אחד מיישובי המועצה 
מההצעה הכשרה הטובה ביותר מטעם מי שאינו תושב  5%יותר מאשר שסכום הצעתו לא יעלה ב

 האזור כאמור. 
 


