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מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

מכרז פומבי מס' 126/20
הצעות  בזה  מזמינה  "החברה"(  או  "מוריה"  )להלן:  בע"מ  ירושלים  לפיתוח  חברה  מוריה 
להתקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי אדריכלות בתחום אדריכלות נוף ובתחום אדריכלות בנין 
למקוואות, ברחבי העיר ירושלים ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז ונספחיו. 
כמפורט  זוכים  במכרז  ייבחרו  הבאים  מהתחומים  אחד  בכל  המכרז,  במסמכי  למפורט  בהתאם 

להלן:
אדריכלי נוף לתכנון שצ"פים – עד 10 אדריכלים. א. 
אדריכלי נוף לתכנון פארקים – עד 10 אדריכלים. ב. 

אדריכלי נוף לתכנון שבילי אופניים – עד 5 אדריכלים. ג. 
אדריכלי נוף לתכנון מתקני ספורט – עד 5 אדריכלים. ד. 

אדריכלי נוף לפיתוח רחובות, מהלכי מדרגות, שכונות או כבישים – עד 10 אדריכלים. ה. 
אדריכלי נוף לתכנון טיילות – עד 5 אדריכלים. ו. 

אדריכלי בניין לתכנון מקוואות – עד 5 אדריכלים. ז. 
המציעים רשאים להגיש את הצעותיהם לאחד או יותר מהתחומים האמורים.

תנאי הסף  .1
תנאי הסף להגשת ההצעות בכל אחד מהתחומים הנ"ל, מפורטים בסעיף 7 למסמך "החלק   .1.1

הכללי" של המכרז.
בכתובת: מוריה  של  האינטרנט  באתר  תשלום,  ללא  הסף,  בתנאי  לצפות  ניתן   .1.2 

www.moriah.co.il, תחת לשונית "מכרזים".
עיון במסמכי המכרז ורכישתם  .2

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 7.2.21 במשרדי מוריה, רח' הלני המלכה 9 קומה   .2.1
3, ירושלים )להלן: "משרדי החברה"(, בין השעות 9:00-15:00, בכפוף לתיאום מראש בטל' 
פרסום  ממועד  החל  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  יהיה  ניתן  בנוסף   .02-5463116

מודעה זו, גם באתר האינטרנט של מוריה כמפורט בסעיף 2 לעיל.
מסמכי המכרז יימכרו תמורת סכום של 750 ש"ח, במשרדי החברה. התשלום עבור מסמכי   .2.2

המכרז יהיה באמצעות המחאה רשומה לפקודת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.
שאלות הבהרה והגשת הצעות  .3

ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס להוראות המכרז לגב' טל מלכה מטעם מוריה, באמצעות   .3.1
בכתב  רק תשובות  בצהריים.   12:00 22.2.21 בשעה  ליום  עד   ,tal@moriah.co.il דוא"ל 
תחייבנה את מוריה. מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להתייחס או שלא להתייחס 

לשאלות הבהרה. 
 12:00 מהשעה  יאוחר  לא   1.3.21 ביום  יהיה  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  המועד   .3.2
בצהריים. ההצעות תוגשנה בהתאם להוראות המכרז ותופקדנה במסירה אישית עד למועד 
דרך  בכל  הגשתה  או  בדואר  ההצעה  משלוח  החברה.  שבמשרדי  המכרזים  בתיבת  הנ"ל 
המכרז,  דרישות  על  עונה  אינו  המכרזים,  בתיבת  ההצעה  מעטפת  שלשול  שאינה  אחרת, 
לא  לעיל  הנקוב  המועד  לאחר  המכרזים  בתיבת  שהיא,  סיבה  מכל  תימצא,  שלא  והצעה 

תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
על המציעים לצרף למעטפת ההצעה גם עותק סרוק של כל הצעתה על גבי החסן נייד )דיסק-  .3.1

און-קיי(. 
הערות כלליות  .4

מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.   .4.1
איכות(,   100%( במכרז  הזוכות  ההצעות  או  הזוכה  בהצעה  הבחירה  לשיטת  לב  תשומת   .4.2

כמפורט בסעיף 9 לחוברת ההזמנה להציע הצעות. 
האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז   .4.3
ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי 

המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
וזאת  תנאי מתנאי ההזמנה  כל  לסייג  או  לעדכן  לשנות,  להבהיר,  הזכות  למוריה שמורה   .4.4

בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנה.
בהתאם לאמור במסמכי המכרז, למוריה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים   .4.5
במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, או להחליט שלא לנהל משא ומתן כאמור, הכל על 

פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין. 
דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו. למציעים לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין   .4.6

ביטול המכרז ו/או עיכובו ו/או אי חתימה על חוזים בשל חוסר תקציב.
בכבוד רב,
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