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מטרת כנס המציעים

1

מתן דגשים להליך המכרז בכפוף למסמכי המכרז על  

.נספחיו וצרופותיו

או על כל מענה  /יודגש כי הכתוב במסמכי המכרז גוברים על כל האמור במצגת ו

.פ"שניתן בע

פ ובין הכתוב במסמכי  "לא תתקבל כל טענה בדבר סתירה שבין הנאמר בע

.המכרז
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מבוא
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עמק חפר

קמה לראשונה , 1940בשנת , בעמק חפר

שהייתה למעשה המועצה  ' מועצת הכפרים'

.האזורית הראשונה בארץ

דונם130,000: שטח

כללי-עמק חפר



מפת העמק

קיבוצים8
מושבים27

יישובים קהילתיים6

כ"ישובים בסה41

כללי-עמק חפר



42,200-כ: התושבים בעמק' מס

10מתוך 8: כלכלי-דירוג חברתי

כללי-עמק חפר



חברים במליאת המועצה  46

:מתוכם

ה אחד מכל ישוב/לפחות נציג

חפר-נציגי בת4

נציגי בית יצחק2

נציגי כפר ויתקין2

הנהגה רחבה

כללי-עמק חפר



מוסדות חינוך

(ילדים2,100-כ)גני ילדים 81

(תלמידים3800-כ)תיכונים 3

(תלמידים4400-כ)בתי ספר יסודיים 10

(תלמידים400-כ)בתי ספר לחינוך מיוחד 2

כללי-עמק חפר



מכרז ייעוץ אורבני

תכולות עבודה עיקריות
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תכולות עבודה עיקריות

1

.סביבתי וכלכלי, מתן כלל שירותי ייעוץ בתחום תכנון אורבני: מטרה•

תחזיות  , ניתוחים כלכליים, פרוגרמות, ד"הכנת חוו, ניתוח צרכי המועצה•

.ניתוח סביבתי ועוד, דמוגרפיות

.הכנה וכתיבה של התנגדויות לתוכניות•

.הכנת תוכניות אב ופרוגרמות נושאיות•

.ביצוע והובלת תהליכי שיתוף ציבור•

ח ותוכניות לסוגיהן  "תשריטי או, תוכניות בינוי, עות"בדיקה וקידום תב•

(.מחוזית וארצית, מקומית)
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תכולות עבודה עיקריות

1

חות וכל "דו, לרבות הכנת מצגות, ייצוג מקצועי של המזמין במוסדות ורשויות•

.אמצעי אחר

.ק רלוונטיים וייעוץ במתן המענה"איתור ק•

שבילי , כגון פארקי תעסוקה, ליווי וסיוע במיזמים אזוריים וארציים, ייעוץ•

.ב"מיזמי תיירות וכיוצ, צ"תח, אופניים

התהליכים , י צרכי התכנון"הנחייה ותיאום בין היועצים השונים עפ, ניהול•

.והפרויקטים

.חוזה/ י מסמכי המכרז"כל הדרוש עפ•
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תכולות עבודה עיקריות

1

-ב, בין השאר, מתן שירותי הייעוץ כרוך•

.'סיורים בשטח וכו, ישיבות, השתתפות בפגישות•

.מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים, שירותיות, זמינות•

.שמירת סודיות והגנה על האינטרסים של המזמין, אמינות•
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מכרז ייעוץ אורבני

דגשים להליך המכרז
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דגשים להליך המכרז  

1

:ריכוז מועדים עיקריים בהליך•

14

מועדפעילות עיקרית

09.01.2019כנס מציעים

16.01.2019מועד אחרון לשאלות הבהרה

(12:00בשעה )

מועד אחרון להגשת ההצעות

ופתיחת תיבת המכרזים

06.02.2019

תינתן הודעה בהמשךראיונות עם המציעים



( המשך)דגשים להליך המכרז 

1

או באמצעות עובדים מטעמו אשר  /י המציע עצמו ו"שירותי התכנון יבוצעו ע•

(.לכל הפחות, שלושה עובדים)" מבצעי השירותים בפועל"יוגדרו כ

,  (2מ)על ההצעה לעמוד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז •

.(ח"אש10בסך )לרבות ערבות הצעה 

ע שנקבע "י המציע כהנחה על המחיר המרבי לש"ההצעה הכספית תינתן ע•

(.13מ)במסמכי המכרז 

:אופן הערכת ההצעות לצורך קביעת הזוכה במכרז•

בדיקת העמידה בתנאי הסף: שלב ראשון.

(.2מ)בחינה לפי אמות המידה המפורטות במכרז : שלב שני
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( המשך)דגשים להליך המכרז 

1

:אופן הגשת ההצעות•

תוספות ושינויים לדרישות המכרז, התניות, אין לרשום כל הסתיגויות.

אין להגיש הצעה חלקית.

האישורים והתצהירים הנדרשים, יש לצרף להצעה את כלל המסמכים.

יש לסמן כל עמוד בראשי . יש למלא ולחתום בכל המקומות הנדרשים

.תיבות

סגורה וחלקה ללא  , ההצעה תוגש בשני העתקים זהים בתוך מעטפה לבנה

.למעט מספר המכרז, כל סימן זיהוי

ההצעה ומסמכיה ימוספרו בסדר רץ.

 מעטפת ההצעה תכלול עותק דיגיטלי(PDF ) באמצעותDOK.

 במזכירות המזמין טרם ההגשה" נתקבל"יש להחתים.
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!בהצלחה 
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התייחסויות
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