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אספקה והתקנה של עיצוב קירות לעניין ( R.F.I)בקשה לקבלת מידע 

 אצטדיון סמי עופר בחיפה במועדונים ב זכוכית מודפסת בציורי ספורטב
 

המקימה את אצטדיון סמי  "(החברהבע"מ )להלן: " חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה .1
בחיפה מתכננת ביצוע עיצוב של קירות המועדונים שבאצטדיון בזכוכית מודפסת  עופר

 . העבודה( -)להלן בציורי ספורט תוך הדגשה של תנועה וצבעוניות

ואת ות לביצוע העבודה ויהחברה מעוניינת לקבל מידע שיאפשר לה לבחון את האפשר .2
 .וניסיון הפועלים בתחוםי מקצועמאת גופים בעלי ידע מגוון הטכנולוגיות לביצועה וזאת 

 

 :העבודה המתוכננתהנתונים העיקריים של  .3
 מ"ר. 252-כ –שטח כולל של העיצוב  1.1

מצורפת בתרשימים של העיצוב המתוכנן ובלתי מחייבת דוגמא אינדיקטיבית בלבד  1.2
 . ונספח א' לבקשה ז

 .כיתהדפסה דיגיטלית קרמית על גבי הזכו –ההדפסה  1.1

 .שומרי מרחקמנטים וההתקנה באתר תתבצע באמצעות  1.3

 

 על המשיבים לבקשה זו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:  .4

בעבודות בזכוכית ובהדפסה הינו בעל כושר ייצור והתקנה מוכחים  המשיב לבקשה זו 3.1
 על גבי זכוכית. 

פחות שלוש עבודות קודמות ליצוע בבהינו בעל ניסיון מוכח  המשיב לבקשה זו 3.2
יותר לשטח הנדרש לעיצוב כמפורט לעיל  ו/או בהיקף גדולהדומות בהיקפן 

שנים שקדמו למועד השלוש במהלך המוצעת על ידו במסגרת בקשה זו ובטכנולוגיה 
 פרסום בקשה זו. 

 

 זו להגיש הצעתו כדלקמן:על המשיב לבקשה  .5
מידע מלא על המשיב לרבות איש קשר )יש לצרף מסמכים סטטוטוריים מתאימים  5.1

 עוסק מורשה וכד'(. כגון תעודת רשם חברות, תעודת 

וקשת הגוונים  המוצעת לביצוע העבודה מסמך טכני המפרט את הטכנולוגיה 5.2
 המוצעים.

האחרונות לפני פירוט של שלוש עבודת קודמות שהושלמו במהלך החמש השנים  5.1
בטכנולוגיה המוצעת )או בדומה לה אם בינתיים חלו ובוצעו  פרסום בקשה זו

היקף כספי של העבודה, מזמין, שם המעצב, שם הולרבות ( בטכנולוגיה פיתוחים
 צילומים של העיצוב שבוצע, נתוני היקף העיצוב שבוצע.

 רשימת ממליצים. 5.3

 

 5.12.2211עם בקשה זו ניתן להעביר לידי מר אקה התרסי עד ליום  רשאלות בקש .6
. על השולח לוודא כי פנייתו dium.co.ilsta-Eka@haifa -באמצעות הדוא"ל בכתובת

 התקבלה. החברה אינה מתחייבת להשיב על השאלות. 

 

 המועד האחרון להגשת המידע .7
המעוניין להשיב לבקשה זו יעביר את הצעתו במעטפה חתומה ללא זיהוי חיצוני פונה 

 אספקה והתקנה של עיצוב קירות בזכוכית  –בקשה לקבלת מידע " –שעליה יהיה כתוב 
 12.12.2211עד ליום  "מודפסת בציורי ספורט במועדונים באצטדיון סמי עופר בחיפה

  .23-0552152 -טלפון 7קומה  1מת"ם חיפה מגדל  –במשרדי החברה  10:22בשעה 
 

 ההליך .8

שיתקבלו בקשר עם בקשה זו תקים ועדה מקצועית אשר תבחן את ההצעות  החברה 0.1
 הצעות מחיר.קבלת בבקשה ל החברהתפנה ותגבש רשימה של ספקים אליהם 

ונוסח פניה במסגרת הליך הצעות המחיר תצרף המזמינה גם תכניות, מפרט טכני, ב 0.2
 הסכם.
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 שמירת זכויות  .9

מובהר בזאת כי ההוצאות הכרוכות במסירת המידע יחולו על המשיבים בלבד  1.1
 והמשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או תגמול בגין מענה לבקשה זו. 

או הוצאה שיגרמו למשיב להצעה זו בגין מסירת מידע  בכל תשלוםתישא החברה לא  1.2
 והשימוש בו בהתאם לבקש זו. 

מובהר כי העברת המידע אינה מעניקה למשיב המעביר מידע כל זכות במידע כלפי  1.1
 החברה ואינה מטילה על החברה חובה כלשהי. 

מענה לבקשה החברה תהא רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שיתקבל ב 1.3
זו והכל מבלי שהדבר יזכה את המשיב מוסר המידע בזכות ו/או סעד כלשהו בגין 

 שימוש החברה במידע כאמור. 

מודגש כי פנייה זו אינה מהווה מכרז או חלק מהליכי מכרז ואינה מהווה הזמנה  1.5
לתקנות חובת  13להציע הצעות, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע בהתאם לסעיף 

ובעקבותיה תשקול החברה את המשך פעולותיה. מבלי  1111 -שנ"גהמכרזים הת
לגרוע מהאמור במסמך זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלת הבהרה 

 או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו כולם או חלקם. 

המידע שיתקבל עשוי לשמש, בין היתר כעזר להכנת מסמכי בקשה לקבלת  1.0
עות/מכרז פומבי במידה והחברה תחליט לפרסם מכרז ובהתאם לשיקול דעתה הצ

המוחלט. מובהר בזאת כי במסגרת המכרז החברה רשאית להציב תנאי סף עפ"י 
שיקול דעתה וכל המציעים יידרשו לעמוד בתנאי הסף שייקבעו, כתנאי להשתתפותם 

פרסום המכרז,  במכרז. החברה שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בהחלטה לגבי
 קביעת תנאיו, אופן ההתקשרות ותנאיה. 

החברה רשאית לבטל בקשה לקבלת מידע זו או לצאת בבקשה זו וזאת על פי שיקול  1.7
דעתה המוחלט ומבלי שתהא חייבת לנמק. הודעת הביטול תשלח בכתב. לא ישולם 

 כל פיצוי עקב ביטול הבקשה לקבלת מידע כאמור. 

דע או נתון הנמסר לה במענה לבקשה זו לכל גורם החברה רשאית להעביר כל מי 1.0
מטעמה לרבות חברות בת וכן לפרסם בדרך של מכרז ו/או מו"מ מפרטים או אפיונים 

 אשר יתבססו על הידע והניסיון אשר יצטברו כתוצאה מקבלת המידע. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון  1.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ואין בו כדי לחייב את החברה בכל דרך לשינוי 
 שהיא. 

 
 

יותר מאשר רצון לקבלת מידע ואין במועדה כדי להתוות למען הסר ספק אין בפרסום מודעה זו 
 התחייבות כלשהי מצד החברה. 

הול מו"מ בין המודעה אינה משמשת בשום דרך ניסיון, כוונה או מחויבות לבצע התקשרות או ני
 החברה לבין המשיבים לבקשה זו. 

 
 
 

 גל פלג, מנכ"ל       
 חברת אצטדיון בינלאומי חיפה בע"מ             


