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==============טופס בקשה להצעות מחיר (בל"ה ) ===========
לכבוד
ועדת רכש
מועצה מקומית קדימה-צורן

תאריך25/3/19 :

הנדון :בקשה להצעת מחיר (בל"ה)  - 25/19הגשה מתאריך 26/3/2019
לבקשתכם אנחנו מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקת :יעוץ שעתי למועצה קדימה צורן בנושאי אדריכלות נוף
והצעת מחיר (באחוזים) לתכנון פרויקטים של אדריכלות נוף בישוב
הצעה זו מוגשת עבור (מחלקה  /מדור)  :הנדסה
את ההצעה יש לשלוח למייל בלבד לא יאוחר מיום 2/4/2019 :שעה16:00 :
מועד אחרון להגשת הצעות בדוא"לoffers@kadima-zoran.muni.il :
סעיף תקציבי  /תב"ר953 :

לבירורים נא לפנות ל :-רמי יוגב 054-2680995
רקע :המועצה מבקשת ליישם ראיה רוחבית של היבטי אדריכלות נוף בישוב ולהטמיע סטנדרטיזציה של מרכיבי המרחב
הציבורי תוך חיזוק אחידות עיצובית וביצועית של אלמנט הפיתוח ביישוב והצמחייה בשטחים הציבוריים .בהתאם לכך
נדרשת התיחסות מערכתית לפרויקטים השונים המבוצעים ומתוכננים בישוב ע"י אדריכל נוף מוסמך.
הנושאים המבוקשים (יש לצרף אסמכתאות):
 ניסיון רלוונטי בתחום רשויות מקומיות ב 3 -השנים האחרונות היעדר המלצות שליליות בעבודות מול המועצה.יעוץ תיכנוני פיקוח ובקרה לתוכניות מוקדמות ,בהיבטי אדריכלות נוף בפרויקטים שונים ברשות המקומית:
א .פגישות יעוץ במועצה בנושאים שונים הקשורים באדריכלות נוף
ב .יעוץ תכנוני לפרויקטים קטנים מידיים בביצוע המועצה לרבות הגשת התוכנית לביצוע.
ג  .הצעת מחיר (באחוזים) מעלות פרויקט תכנון נוף ,יש אפשרות להציע מנגנון מדורג בהתאם לשווי הפרויקט,ו/או
לציין אחוז הנחה מתעריף משרד הבטחון או משהב"ש
אופן בחירת ההצעה:
יינתן משקל של  40%למחיר 30% ,לניסיון המציע ו 30% -להמלצות רלוונטיות והתרשמות מן המציע.
הצעת המציע:
מחיר כולל לשעה לפני מע"מ.
הערה :אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי המועצה ,יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום
צ'ק באופן שיאפשר זיהוי פרטי חשבון הבנק .תנאי תשלום :שוטף . 60 +
שם המציע:
טלפון:
דוא"ל:
פקס:

חתימה

המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר.
* מגיש ההצעה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה.

הצעה שתימסר בניגוד לאמור למחלקת רכש או למחלקה המזמינה תפסל

