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 8/2019מס'  קול קורא

 להקמת מתקן הרצההזמנה לקבלת הצעות ל

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים בתחום 

 

 .18:00, עד השעה 17.4.19תאריך  ,רביעי יום – בקשותלהגשת המועד אחרון 

 .tal@wegalil.org.il-ללהגיש  יש , לרבות כל המסמכים הנדרשים לפי קול קורא זה,את הבקשות

 .054-5491895הבקשה באשכול בטלפון על המבקשים לוודא קבלת 

 

 הגדרות: .1

 .גליל מערבי אשכול רשויותאיגוד ערים   -איגוד הערים או האשכול 

תרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו,   -רשויות האשכול 

מועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה ה

מקומית כפר המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, ה

מועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה הורדים, 

, וכן כל רשות מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה והמקומית מעיליא ה

שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד ערים 

 גליל מערבי ואשכול גליל מערבי בע"מ;אשכול רשויות 

 ; קיבוץ כברי  -משרדי האשכול 

כאחראי לפקח על ביצוע  ויד-מי שיתמנה עלאו מנכ"ל האשכול  - המנהל

 ;זה קול קוראנשוא  התחייבויות חברת/ות הטכנולוגיה

חברת/ות הטכנולוגיה שיקימו מתקן הרצה כאמור בהוראות קול קורא  – חברת הטכנולוגיה

  ;זה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה לפי הוראות חוק לעידוד  -רשות החדשנות 

 ;1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד

קול קורא של רשות החדשנות להגשת בקשות סיוע במסלול  -קול קורא של רשות החדשנות 

 תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים;

 ;של רשות החדשנותבקול קורא  2.12מתקן הרצה כאמור בסעיף   - מתקן הרצה

  

רשויות  12שיתוף פעולה בין מהווה פלטפורמה ל גליל מערבי אשכול רשויותאיגוד הערים  .2

 המהוות את רשויות איגוד הערים. –)נכון למועד פרסום מכרז זה(  מקומיות

ולקדם איגום משאבים ושירותים חברתי אזורי -האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי

זאת לאור עיקרון ניצול היתרון לגודל והגברת אפקטיביות במתן השירותים  ,מוניציפאליים

 הציבוריים. 

 

לתמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים ]רשויות מקומיות[, רשות החדשנות פרסמה קול קורא  .3

פת עם משרד הפנים . בקול קורא ניתן להגיש בקשות למסלול תמיכה משות2במסלול הטבה 

 ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטאלית במשרד לשוויון חברתי.
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האשכול מזמין בזאת חברות טכוגלוגיה העומדות בתנאי הקול קורא של רשות החדשנות, לבוא  .4

( LOIמכתב הצהרת כוונות )ינפיק בתחום האשכול. האשכול  ולהציע להקים מתקן הרצה

, לחברת/ות טכנולוגיה שפורסמה באתר הרשות לחדשנות לחדשנותבהתאם לדרישת הרשות 

 .ידו בהתאם להוראות קול קורא זה-שבקשותיהן שיאושרו על

 

מובהר בזאת, כי האשכול יוציא מכתב הצהרת כוונות רק לבקשות אשר יתכתבו עם תכנית  .5

לקבוע  , המפורסמת באתר האשכול. לאשכול שיקול דעת בלעדי2019העבודה של האשכול לשנת 

עם הבקשות מתכתבות עם תכנית העבודה שלו, וחברות הטכנולוגיה מוותרות על כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בעניין החלטת האשכול בעניין זה.

 

בקשות למתקן הרצה המחייב הקמת תשתית פיסית )להבדיל מוירטואלית( חייבות לכלול את  .6

התנאים התכנוניים להצבתו או הקמתו, ואת תיאור פיסי ותכנוני של מתקן ההרצאה, את 

 :בקשותמסמכים שיצורפו ל ההשפעות הצפויות על הסביבה.

 .מתקן ההרצהתיאור  .6.1

 מפרט טכני של הטכנולוגיה. .6.2

 ככל ויש. –בעלי זכויות היוצרים  .6.3

 השימוש הניתן לעשות בטכנולוגיה אשר תתאים למטרות האשכול. .6.4

 מידע הנוגע לאבטחת המידע של המערכת. .6.5

 

ן הסר ספק, אין במכתב הצהרת הכוונות כדי לחייב את האשכול להתקשר עם חברת למע .7

כמו כן,  הטכנולוגיה, להקמת מתקן ההרצה או להתקשרות מחייבת אם מתקן ההרצה יצליח.

אין במכתב הצהרת הכוונות התחייבות כספית כלשהי בין האשכול לבין חברת הטכנולוגיה, 

ורק לצורך הגשת בקשה של חברת הטכנולוגיה לקול קורא ומהותו של מכתב הכוונות הינה אך 

 של הרשות לחדשנות.

 

, ורק בקשות התחייבות להקמת מתקן ההרצאההאשכול מבהיר בזאת, כי במכתב הכוונות אין  .8

 יורשו להקים את מתקן ההרצה. אישור הרשות לחדשנות של חברת/ות טכנולגיה שיקבלו את

 

הסכם שייערך ע"י האשכול עם חברת הטכנולוגיה, וכן טרם התקנת מתקן ההרצה, ייחתם  .9

תידרש חברת הטכנולוגיה להפקיד בידי האשכול ערבות לקיום התחייבויותיה כפי שיוגדרו 

בהסכם, וכן להציג אישור קיום ביטוחים שייערך ע"י יועץ הביטוח של האשכול, חתום ע"י 

 המבטח.

 

שהי בכל הליך מכרזי או אחר שיערך על ההשתתפות בהליך זה לא תהווה יתרון או העדפה כל .10

ידי האשכול. פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין 

 בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה.
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בהגשת הבקשה לרשות לחדשנות ו/או האשכול לא יחויב ולא יישא בהוצאות כספיות הכרוכות  .11

ובכל פעולה אחרת  ההרצה ו/או הפעלת מתקן ההרצשה ו/או פירוק מתקן ההרצה הקמת מתקן

 תהא זכאיתבלבד, שבשום מקרה לא חברת הטכנולוגיה הקשורה להליך זה, אשר יחול על 

 כאמור. החזר או פיצוי כספי בגין הוצאותיהל

 

, כולם או חלקם, המבקשיםשיקבל ולצורך כך יהא רשאי לפנות אל בקשות האשכול יבחן את ה .12

 בבקשה לקבל הבהרות, להצגת מצגות והדגמות, וכל מידע נוסף בכתב או בע"פ ככל שיידרש.

מובהר בזאת, כי האשכול רשאי לפנות גם לגורמים אחרים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, על 

מתקן ההרצה המפורט בבקשה. בהגשת הבקשה מנת לקבל מידע על חברת הטכנולוגיה ו/או 

לאשכול במסגרת קול קורא זה חברת הטכנולוגיה מוותר על זכות הסודיות שיש לה, ככל שיש 

 לה, כלפי האשכול לצורך בחינת הבקשה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכ"לית

 איגוד ערים

 גליל מערבי אשכול רשויות

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


