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הצטרפות למאגר יועצים של חברת שף
בת ים ליזמות ופיתוח בע״מ
חברת חוף בת ים לפיתוח ויזמות בת ים )להלן" :ההברה"( מזמינה בזה יועצים ומתכננים
מחברות/שותפויות/יחידים ,להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של החברה
בתחומים המפורטים להלן:
א .אדריכלות
ב .אדריכלות נוף
ג .יעוץ בתחום החשמל
ד.
ה.
ו.
ז.

יעוץ בתחום הקונסטרוקציה
יעוץ בתחום ניקוז
יעוץ בתחום כבישים ,תנועה ותחבורה
ניהול ופיקוח

ח.
ט.
י.

שמאות מקרקעין
עורכי דין.
יעוץ כלכלי/הכנת תכניות עסקיות

יא .שיווק ומיתוג
יב .הפקת אירועים
יג .ערים חכמות.
את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות והמסמכים הנדרשים
מן הפונים ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של עיריית בת-ים בכתובת
yam.muni.il־./http://www.bat
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין הכתוב באתר האינטרנט של העירייה ,יגבר
הכתוב באתר האינטרנט.
הבקשה להיכלל במאגר היועצים על כל נספחיה וצרופותיה ,תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין
״קול קורא מס׳  7/17להקמת מאגר יועצים למספר תחומים )יש לציין על גבי המעטפה את
התחום הנדרש( ,במסירה ידנית בלבד ,בכתובת גנרל קניג  ,10בת ים ,וזאת עד ליום 15.1.18
בשעה  .13:00בקשה אשר תימסר לאחר המועד מכל סיבה שהיא ,לא תובא לדיון ותידחה על
הסף .מציע אשר מעוניין להגיש הצעה ליותר מתחום אחד־ יגיש מספר מעטפות כמספר
התחומים אליהם מגיש הצעתו.
המבקש לקבל הבהרות ביחס להזמנה זו ,יגיש שאלותיו בכתב ,לכתובת מייל
 miriam@calcalit-batyam.co.ilלא יאוחר מיום  28.12.17בשעה  .12:00יש לוודא קבלת
הפניה בטל׳  .03-5515830הפניות יועברו בקובץ  wordבלבד .באחריות המבקש לעקוב אחרי
פרסומי החברה באתר האינטרנט של העירייה .למבקש לא תהא כל טענה בקשר עם אי ראיית
שינויים/הבהרות שפורסמו באתר העיריה כאמור.
מובהר כי אין בהקמת המאגר התחייבות של החברה לעשות שימוש במאגר ולבצע פניה
לקבלת הצעות וכי אין בתהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח
ליועץ/למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות
כלשהן ,והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה והכל כמפורט
במסמכי ההזמנה המלאים.
הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים לא חלים עליו.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטל .03-5515830

חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע״נז

