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 ייעו� �בקשה לקבלת הצעות לצור� הקמת מאגר צוותי
 Request For Proposals) – (RFP 

 
 הכנת תכניות להפחתת זיהו� אוויר והגנת אקלי� בערי ישראל

 :רקע 
 
: להל�( ומספר ערי� נוספות  www.forum15.org.il)  	 פורו� הערי� העצמאיות( 15	פורו� ה .1

: להל�(אמנה להפחתת זיהו� אוויר ולהגנת אקלי�  על 13.2.08 	חתמו ב, ")פורו� הערי�"
 ").האמנה"
 

תכנית אב "תהיה מחויבת להכי� , כל אחת מהערי� החתומות, כחלק מהמחויבות הנגזרת מהאמנה .2
 ").תכנית אב עירונית: "להל�" (עירונית להפחתת זיהו� אוויר ולהגנת האקלי�

 
 המשנה בכותרת, "ות והגנת הסביבהאיכ"תחת הכותרת (באתר הפורו� מופיע המידע על האמנה  .3

ש� (לרבות מתווה הפעולה ליישו� האמנה , ")והגנת אקלי�אמנה להפחתת זיהו� אוויר "
 ")).חוברת המתווה: "להל�" ( חוברת פעילות	 ליישו� האמנה 15	מתווה פורו� ה: "המסמ&

 
 

 : הבקשה
 
יוז� פורו� , יות כאמורבמסגרת ההיערכות ליישו� האמנה וקידו� ביצוע תכניות האב העירונ .4

לצור& האמור מזמי� "). המאגר: "להל�(ייעו) להכנת התכניות 	הערי� הקמת מאגר של צוותי
מ "באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטו� המקומי בע")  הבקשה: "להל�(פורו� הערי� 

הל� את הציבור להציע הצעות לליווי ולהכנת תכנית אב עירונית כמפורט ל") החברה: "להל�(
 ").ההצעה: "להל�(

 
" תהלי& התכנו�"הכנת תכנית האב העירונית תבוצע בהתא� לדרישות ולהנחיות המופיעות בפרק  .5

". כניסה לפרויקטי� שזמינות� מידית"א& לא תכלול את שלב , )12	10עמודי� (בחוברת המתווה 
 .ע מפורטותולא להכנת תכניות ביצו, יודגש שההצעה הינה להכנת תכנית אב עירונית כאמור

 

כפי שהוצג ביו� החתימה על , יובהר כי חוברת המתווה מכילה תיאור של התהלי& בכללותו .6
 .וייתכנו שינויי� בהתא� לנסיבות ולאילוצי� בהמש& התהלי&, האמנה

 
של פורו� " מטה ההיגוי והבקרה"הובלת התהלי& ברמה הארצית תתבצע בניהולו והנחייתו של  .7

 ). המתווה בחוברת7	6עמודי� (הערי� 
 
ואשר יעמוד בתנאי הס, , אשר הצעתו תתקבל במסגרת הבקשה, ייעו) כהגדרתו להל�	צוות .8

אשר יגיש את ההצעה ', צוות	ראש'ייעו) ְיי2ַצג באמצעות 	כל צוות. ִיָ/ֵלל במאגר, המפורטי� להל�
 . בהתא� לתנאי בקשה זו

 
בהתא� לשיקול דעתה , א רשאיתתה") הרשות המזמינה: "להל�(כל רשות מקומית מפורו� הערי�  .9

חוזה ההתקשרות . ייעו) מתו& המאגר לצור& הכנת תכנית האב העירונית	לבחור צוות, הבלעדי
הייעו) 	לבי� צוות, לליווי והכנת תוכנית האב העירונית ייחת� באופ� ישיר בי� הרשות המזמינה

 .הצוות בלבד	באמצעות ראש
 



 2

 :הדרישות
 
 וניהול תהליכי� קידו�, ש להיות בעל ניסיו� וידע מוכחי� בתכנו�הצוות נדר	ראש: "הצוות	ראש" .10

, סביבתיי�, תכנוניי�, לרבות היבטי� פיסיי�, רחבהכוללות מגוו� היבטי� (של תכניות אב 
 תושבי� 100,000המונה , ברשות מקומית אחת לפחות) קהילתיי� וכדומה, ליי�כלכ, ארגוני�
 �יובהר כי הניסיו.  תושבי� ומעלה100,000המונות יחדיו  או לפחות בשתי רשויות מקומיות, ומעלה

 . ל"או מחו/ מהאר) ו ל יכול שיהא"והידע הנ
 
יועצי� בראשותו אשר יהיו בעלי מומחיות וניסיו� 	הצוות נדרש להציג צוות	ראש: הייעו)	צוות .11

יש אפשרות להציג איש צוות אחד העומד ביותר מדרישת (לפחות בתחומי� המפורטי� להל� 
 ): מומחיות וניסיו� אחת

,  זיהו� אוויר והתפשטותו, השכלה פורמאלית וניסיו� ביישו� מודלי� של חיזוי איכות אוויר .א
 .ופתרונות לטיפול הנדרש בזיהו� האוויר

השכלה פורמאלית הנדסית וניסיו� בתכנו� תנועה במגזר המוניציפאלי ובמיוחד בתחומי  .ב
 . המוני� וכדומהמערכות הסעת, "ידידותית לסביבה"תחבורה 

וניסיו� בתחו� , השכלה פורמאלית בתחו� ארכיטקטורה ובינוי ערי� או בתחו� תכנו� ערי� .ג
 .שטחי� ציבוריי� פתוחי� וכדומה, ובמיוחד בנושאי בניה ירוקה, התכנו� הסביבתי

השכלה פורמאלית הנדסית או מדעית וניסיו� בתחו� האנרגיה ובמיוחד אנרגיה ממקורות  .ד
 .מהשימוש בחו� שיורי וכדו, יעלות בצריכת אנרגיההתי, מתחדשי�

במיוחד בתחומי , השכלה פורמאלית כלכלית וניסיו� בבניה ויישו� של מודלי� כלכליי� .ה
 . הכלכלה הסביבתית

לרבות הכרת נושא חקיקת , השכלה פורמאלית משפטית וניסיו� משפטי בתחו� המוניציפאלי .ו
 .עזר עירונית

 
, הייעו)	ת להציג את הנתוני� בכל הקשור אליו ולחברי צוותהצוו	על ראש, במסגרת ההצעה .12

 :כדלקמ�
 . והתחייבות� לעבוד במשות, בהתא� לתנאי בקשה זו, הייעו) מטעמו	שמות חברי צוות .א
המבססי� את השכלת� ', רשימת עבודות וכדו, מסמכי�,  קורות חיי�–אסמכתאות  .ב

בשימת (וונטיי� בהתא� לנדרש הייעו) בתחומי� הרל	הפורמאלית וניסיונ� של חברי צוות
 ).דגש לקשר שבי� ניסיונ� כאמור לבי� מהות העבודה הנדרשת בבקשה זו

 
של תכנית העבודה הצוותית , בהרחבה, תאורהייעו) לצר, להצעתו 	על צוות, בנוס, לאמור לעיל .13

 .להכנת תכנית האב העירוניתלליווי ו
 
הייעו) 	כי לפחות אחד מחברי צוות, חייבותהינו הת, ייעו) במאגר כאמור	תנאי להכללתו של צוות .14

י מטה ההיגוי "מועד ההכשרה ייקבע ע.  יעבור הכשרה לעריכת תחשיבי פליטות גזי חממה עירוניי�
 .הייעו)	עלות ההכשרה לא תחול על צוות. והבקרה של פורו� הערי� בתאו� ע� הרשות המזמינה

 .'ב לבקשה זו ומסומ  נספח א"התחייבות בנוסח המצהצוות לחתו� על טופס ה�על ראש      
 
לא נית� יהיה , הצוות במסגרת הצעתו	כפי שיוצג על ידי ראש, הייעו)	עוד יובהר כי בהרכב צוות .15

ר מטה ההיגוי והבקרה "אלא בתאו� מוקד� ובהסכמה בכתב ע� יו, לערו& שינויי� וחילופי גברי
	א יוכל להיכלל במסגרת המאגר ביותר משני צוותיייעו) ל	חבר צוות, כמו כ�. של פורו� הערי�

 . ייעו)
או פורו� הערי� רשאי� לפי שיקול דעת� /תהיה החברה ו, במסגרת בחינת ההצעות כאמור

או /או הבהרות נוספות ו/או מסמכי� נוספי� ו/לדרוש מכל אחד מצוותי הייעו) פרטי� ו, הבלעדי
בכל הקשור להשכלת� וניסיונ� של , לרטיביי�או אישורי� דק/או המלצות ו/להשלי� מידע חסר ו
ג� לאחר המועד האחרו� להגשת ההצעות וזאת על מנת לבחו� את עמידת� של , חברי צוות הייעו)

 .   חברי צוות הייעו) בתנאי בקשה זו
הצוות את החלפתו של אחד מחברי 	או הפורו� רשאי� לדרוש מראש/וכמו כ� תהיה החברה ו

 .לת ההצעהוזאת כתנאי לקב, הצוות
 
תהיה א& ורק ע� ,  יובהר כי ההתקשרות של הרשות המזמינה למת� השירותי� כאמור	 התקשרות .16

 . ולא ע� חברי הצוות האחרי�, הייעו) כולו	בש� צוות, הצוות	ראש
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 לרשות מקומית אחת התייחסב, הייעו) במסגרת בקשה זו	 בגי� כל הנדרש מצוות– התמורה .17

לא כולל (8 200,000ס& של 	 עלבמסגרת ההתקשרות,  וד התמורהתעמ, ) לעיל5כמפורט בסעי, (
 ").התמורה: "להל�) (מ"מע

מהווה קבלה , כי עצ� הגשת ההצעה בהתא� לתנאי בקשה זו, למע� הסר ספק מובהר בזאת
 .   והסכמה לתמורה כאמור

תה או נוסחה של הפח/הייעו) לפרט מנגנו�	במסגרת ההצעה רשאי צוות, לעיל לגרוע מהאמור מבלי
בגי� מאפייני� שוני� של העבודה הנדרשת  ,  מהתמורה כאמור30%בשיעור של עד , תוספת

 . ברשויות מקומיות שונות ואשר יפורטו וינומקו במסגרת ההצעה
 . תיפסל30%או ההפחתה אשר יחרוג משיעור של /יודגש כי הצעה אשר בה יפורט מנגנו� תוספת ו

 
ו פורו� הערי� אינ� מתחייבי� לכלול את ההצעה הזולה א/חברה ויובהר כי ה, למע� הסר ספק .18

 .או כל הצעה שהיא במאגר, ביותר
 

 
 :אופ  הגשת ההצעה

 
 נית� יהיה לעיי� בנוסח הבקשה באתר האינטרנט של פורו�  ,03.04.2008 	ה , חמישיהחל מיו�  .19

	צוותיבקשה לקבלת הצעות לצור& הקמת מאגר "תחת הכותרת , )www.forum15.org.il(הערי� 
  )".RFP (ייעו)

 
 :שאלות ובקשות להבהרות בקשר למסמ&  זה נית� לשלוח ל .20

עד ולא יאוחר מיו� , 6235296	03ולוודא קבלתו בטלפו� , 6235293	03מר רועי כה� לפקס שמספרו 
14.04.2008. 

 
מתבקש להגישה בכתב ובמעטפה , יועצי� הרואה עצמו מתאי� להציע הצעה כאמור לעיל	צוות .21

 בשעה 28.04.2008 	 השניועד יו�  27.04.2008 	 הראשו�מיו� , ל פי ההנחיות שפורטו לעילסגורה ע
, 6קומה , 19ברחוב הארבעה , לתיבת המכרזי� שבמשרדי החברה למשק וכלכלה,  בצהריי�12:00
 .אביב	תל

 
 

 :שונות
 
או פורו� /ואינה מהווה התחייבות כלשהי מצד החברה ו, בקשה זו היא לצרכי קבלת הצעות בלבד .22

הייעו) או בי� רשות מקומית כלשהי 	או צוות/הצוות ו	הערי� להתקשרות חוזית בינ� לבי� ראש
כי הגשת ההצעה כאמור אינה מהווה בסיס , כמו כ� יודגש. הייעו)	או צוות/הצוות ו	לבי� ראש

	או רשות מקומית ע� מי מצוותי/או פורו� הערי� ו/להתקשרות מכל סוג שהוא בי� החברה ו
 .יעו)הי

 
או /כל פרט מהפרטי� המצויני� בבקשה זו נתו� לשינויי� על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו .23

 .או פורו� הערי� בכל דר& שהיא/ואי� בו כדי לחייב את החברה ו, פורו� הערי�
 
אשר , הצוותי� בלבד	או על ראשי/הייעו) ו	כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה יחולו על צוותי .24

 .או שיפוי בגי� הכנת או הגשת הצעת� כאמור/זכאי� לכל פיצוי ולא יהיו 
 
מובהר בזאת כי פורו� הערי� רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לגרוע , למע� הסר ספק .25

ועצ� הגשת הצעה במסגרת בקשה זו מהווה ויתור על כל , ייעו) מהמאגר שייקבע על ידו	צוות
 . אמוראו תביעה בגי� ה/או דרישה ו/טענה ו

 
 בכבוד רב

 
 אביק� בלר

 ל"מנכ
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 'נספח א

 

 התחייבות
  לבקשה14בהתא� לסעי, 

 

לאחר שקראתי את תנאי הבקשה ואת כל , הצוות כהגדרתו בבקשה	ראש, מ"אני הח

 :מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמ�, הנדרש בהתא� לחוברת המתווה

 

יכלל במסגרת ות, כי א� וככל שהצעתי תעמוד בדרישות הבקשה, אני מתחייב בזאת

יעבור הכשרה לעריכת תחשיבי , הייעו) מטעמי	הרי שלפחות אחד מחברי צוות, המאגר

למועד ולתכני� אשר ייקבע על ידי מטה , פליטות גזי חממה עירוניי� בהתא� לתנאי�

 . בתאו� ע� הרשות המזמינה, ההיגוי והבקרה של פורו� הערי�

 .עו)היי	ידוע לי כי עלות ההכשרה לא תחול על צוות

 

וברור לי כי תוק, , התחייבותי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי

 .הצעתי לבקשה מותנה בהתחייבות זו

 

 

 

 

 ______________: ש�

 ______________.: ז.ת

 ____________: כתובת

 _____________: חתימה
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


