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 קול קורא
 לתכנון, ביצוע והפעלה שלטי חוצות ברחבי המועצהלקבלת הצעות 

 
 

 :כללי
 
 5 –חברות פרסום בעלות נסיון בשילוט רחובות ב מועצה אזורית שדות נגב מזמינה בזאת  .1

, ביצוע והפעלה שלטי הצעה או הצעות לתכנון להגיש למועצה ,השנים האחרונות לפחות
 (."תכנון, ביצוע והפעלה שלטי חוצות ברחבי המועצה" –)להלן  חוצות ברחבי המועצה.

 יוחזרו.שלא  ₪ 500עלות הגשת המכרז  .2
 
 :פירוט .3
 

יידרש לבצע  ביצוע והפעלה שלטי חוצות ברחבי המועצה, ,לתכנוןהמציע אשר ייבחר ע"י המועצה 
, לשביעות של שלטי החוצותאת כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לתכנון, ביצוע והתקנה 

 רצונה המלא של המועצה ובכלל זה:
 

 . מדידת השטח .א

 לצורך הצגתם ואישורם ע"י גורמי המועצה. לשלטי חוצותביצוע הדמיות  .ב

  השילוט.תכנון מפורט של  .ג

המועצה  –)שלטי החוצות הינם דיגיטליים או שלטי מדבקה מ"ר.  15גודל השילוט הינו  .ד
 להגיש לכל דגם הצעת שכירות בנפרד(.תיבחן את האפשרויות. על המציע 

 שלטי החוצות.קבלת אישור המועצה לתכנון  .ה

 המרחבית "נגב מערבי"לוועדה הגשת בקשה להיתר  .ו

וחיבורם למערכת החשמל הקרובה, והכל לשביעות רצונה של הקמת שלטי החוצות  .ז
 המועצה, ומסירתם למועצה. 

 אישורי חפירה מהגורמים המוסמכים.לאחר קבלת רק  ביצוע העבודה .ח
כלל ההוצאות יהיו על  -בכל הוצאות תכנון, רישוי, הקמה והצבת השלטים איישהזוכה  .ט

 חשבונו.
 הזוכה בכל הוצאות תחזוקת השלטים לרבות חשמל ואגרת שילוט. איישכמו כן,  .י

 שלהם טעונים אישור מועצה.  והקונסטרוקציה עיצובםמידות השלטים,  .יא
 ורית שדות נגב.התשלום עבור כל תקופת שכירות השטח ישולם מראש למועצה האז .יב

 לכל שלט לחודש. ₪ 400דמי הזיכיון לא יפחתו מאשר  .יג
 שנים נוספות 5ל  להארכהשנים עם אופציה של המועצה  5תקופת הזיכיון תהיה ל  .יד

 הזוכה יתחייב לקבל אישורה של המועצה מראש לפני כל פרסום שיוצב על השלטים .טו

 בבניין המועצה. 11:00' סיוון בשעה ב 25.5.20, שניסיור משתתפים יתקיים ביום  .טז
 

 עליומטעמי זהירות יובהר, כי הרשימה המפורטת דלעיל הינה רשימה חלקית, ועל המציע שיבחר 
  שלטי חוצות.לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך תכנון והתקנת 

 
יחתום על חוזה אשר ייערך  לתכנון ביצוע והפעלה של השילוטהמציע שיקבל את רשות המועצה . 4

המפורטות לעיל ולהלן, לרבות התחייבויות  ועל ידי המועצה ואשר יכלול את כלל התחייבויותי
 שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הגשת מענה לקול קורא:  .5
 

 על מגישי ההצעות לצרף להצעתם את המרכיבים הבאים:
 האלמנטים הדקורטיביים ה.חנוכולל ת השילוטשל בקנה מידה מתאים  הדמיה צבעונית .א

להדמיה יצורף הסבר מלא ומפורט של מידות כל מרכיבי ההצעה,  .התאורה ומערכת
  .החומרים מהם עשוי כל רכיב

ויצרף פרטים סיונו בתכנון ובביצוע עבודות דומות יהמציע יציג את נ –פרופיל המציע  .ב
 אודותיו ואודות עסקיו )פרופיל המציע(.

את כל כולל  תכנון והקמת השילוטהמציע יפרט את משך הביצוע של  – לוח זמנים .ג
מיום  חודשים 5למועצה כאשר תקופת התכנון והביצוע לא תעלה על האישורים הנדרשים 

על המציע לצרף את הצעת השכירות החודשית לשני סוגי השילוט. )שילוט  .הודעת הזכייה
  דיגיטלי או שילוט מדבקה(.

 
 :בחירת ההצעות הזוכות אופן. 6
 

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי המועצה ו/או כל גוף, לרבות ועדה מקצועית, אשר יוסמך על  .א
 ידה. 

המועצה רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה  .ב
ת הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים של המועצה ו/או הצעו

 אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור יפסלו על הסף. 

על  ,לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה ואטומה .ג
לתכנון, ביצוע והפעלה שלטי חוצות ברחבי קול קורא לקבלת הצעות : לרשוםהמעטפה 

 .המועצה

מתאריך: ר לא יאוח ההצעות תימסרנה לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות המועצה, .ד
  .15:00, בשעה: תש"פ בסיון יב', חמישייום   4.6.20
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 בכבוד רב,                                                                                                  
 

 נורית כהן חדד                                                                                                  
 מזכירת המועצה                                                                                                  

 
 

 ראש המועצה –העתק: תמיר עידאן 
 מהנדס המועצה -צחי עסיס         
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