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 2019אפריל 

R.F.I - בקשה לקבלת מידע 
 

 מבוא .1
 

"(, מפרסמת הליך של בקשה לקבלת מידע המועצההמועצה המקומית פרדסיה )להלן: "
 אשר עתיד להיבנות על ידה /מבנהמגופים המעוניינים בכך, ביחס לאפשרות של השכרת נכס

לתקופה ארוכה בהתאם  הגידול וההתפתחות של היישוב,במסגרת כחלק מתוכניות קיימות, 
 לתנאים המפורטים במסמך זה. 

 
 :מידע קיים ביחס לנכס ודרישות המועצה .2

 
-יחידות דיור המאכלסות כ 2,500-בשטחה המוניציפאלי של המועצה קיימות כיום כ .1.2

 תושבים. 6,700
 

בסביבה הגיאוגרפית הקרובה  .57וכביש  4מיקום המועצה הוא נגיש, סמוך לכביש  .1.1
 .והאזור בכללותו נמצא בהתפתחות מואצת ומושבים שונים קיימות רשויות מקומיות

, אמור לקום בשנים הקרובות מחלף בהתאם לתכנית 4בצומת פרדסיה, על כביש 
 (.43מאושרת )תת"ל 

 
אשר  ,"(התכנית" )להלן: 248/2-3בתחום המועצה אושרה תכנית לבניין עיר, תב"ע הצ/ .1.3

 יצירת מסגרת תכנונית להרחבתו של הישוב הקיים בפרדסיה לכיוון צפוןמטרתה 
 חדשה. ע"י הקמת שכונת מגורים

 
יחידות דיור  2,100נוספות, ביישוב מאושרות לבניה  ע"פ תוכניותבהתאם לתוכנית וכן  .1.4

יחידות דיור חדשות  400לעיל(, כאשר  1.2)מעבר ליחידות המפורטות בסעיף  נוספות
 עתידות להיות מאוכלסות כבר בשנה הקרובה.

 
מ"ר לתעסוקה ומסחר וכן מרכז  50,000, קיימות תכניות מאושרות לבניה של בנוסף .1.5

חלק מהגידול וההתרחבות של  יחידות דיור. הכל 263לדיור מוגן אשר עתיד לכלול 
 היישוב פרדסיה.

 
ניתן להתרשם מפרטים נוספים ביחס לאמור באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:  .1.6

www.pardesia.muni.il . 
 

, ולרווחתם כחלק מהאפשרויות בתכנית, המועצה מתכוונת לבנות לטובת התושבים .1.7
למבני ציבור בשכונה  מ"ר על מגרש המיועד 1,000-מרכז תרבות יישובי בשטח של כ

 8241המרכז יוקם בגוש . "(מרכז התרבות" )להלן: הצפונית החדשה הנבנית בימים אלו
 . . במגרש ובסביבתו יש מקומות חנייה רבים503חלקה 

 
מבנה ברמת מעטפת, בשטח אשר גודלו  להקיםבצמוד למרכז התרבות, שוקלת המועצה  .2.2

שנים לפחות(  10יועד להשכרה לתקופה ארוכה )מאשר  ,מ"ר 1,000-מ"ר ל 500ינוע בין 
בהתאם ובכפוף לדינים  המתאימות לייעוד הקרקע כשטח למבני ציבור שונותלמטרות 

)לעיל ולהלן: "המבנה" או . חוק התכנון והבניהל 122סעיף החלים על המועצה לפי 
 "השטח" או "הנכס"(.

 
מרפאות, מבני חינוך : שטחי נופש או ספורט, דוגמאות לאפשרות השימוש במבנה .1.2

'. שימושים מסחריים במבנה אפשריים בחלק קטן ממנו דותרבות, מוסדות קהילתיים וכ
 והם אינם מושא בקשה זו.    
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כאמור לעיל, בכוונת המועצה בשלב זה להעמיד את המבנה ברמת מעטפת בלבד, כאשר  .1.20
ראות השוכר של המבנה יבצע את כלל ההתאמות הנדרשות על חשבונו ובהתאם להו

 הדין.
 
 

 :המידע המבוקש .3
 

המועצה מבקשת לקבל מידע מגופים המעוניינים בכך, לעניין ההיתכנות של שכירת  .3.2
 המבנה לתקופה ארוכה כאמור בתנאים המפורטים לעיל.

 
 למסמך זה.  2פרטי המידע הבסיסיים המבוקשים מצויים בנספח  .3.1

 
אין מניעה להוסיף פרטים נוספים או להביא בפני המועצה רעיונות אחרים או מידע נוסף  .3.3

 ביחס לאפשרויות השימוש במבנה. 
 
 

 הליך הבקשה וקבלת המידע .4
 

הליך הבקשה לקבלת מידע שבמסמך זה אינו הליך תחרותי או הליך מכרזי ואין בו ו/או  .4.2
גיש המידע או כדי לחייב את כדי לחייב את מ ,במידע אשר יועבר למועצה במסגרתו

 המועצה. 
 

המועצה תעשה שימוש במידע אשר יועבר אליה במסגרת הליך זה )בין יתר השיקולים אשר  .4.1
, אופן השימוש בו, הקמתועליה לשקול( לצורך קבלת החלטות ביחס לנכס, לרבות 

 המשתמשים בו, המחזיקים בו וכיו'.
 

כל שימוש אחר בו, שומרת לעצמה המועצה הנכס ו/או השכרתו ו/או  הקמתככל שיוחלט על  .4.3
להתקשר עם צדדים שלישיים בעסקאות ביחס אליו בהתאם להוראות הדין החלות עליה 
לרבות באמצעות פרסומו של מכרז פומבי, לפי הצורך והעניין, או שלא להתקשר עם אף גוף 

בהגשת  וכיו' ואיןאו להקצות אותו לגורמים שונים או להעברתו לגופים קשורים אליה 
המידע במסגרת הליך זה כדי לשמור למגיש המידע זכות כלשהי בהליכים כאמור או כדי 

 לגרוע מאפשרויות השימוש של המועצה בשטחיה.
 

המשתתפים בו יידרשו לעמוד בכלליו ללא  ככל שייערך מכרז או הליך תחרותי חוקי אחר, .4.4
)בין אם גוף זה ניגש למכרז  זופנייה במסגרת המענה ל גוף כלשהוהמידע שהגיש ו סייגים

, לא ייחשב כמידע שהוגש במענה למכרז, ולא ייעשה שימוש במידע במענה ובין אם לאו(
 .לצורך שקלול או התייחסות להליך המכרזי העתידי

 
ן באחריותם הבלעדית של ינכל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה לפנייה זו ובהגשתו ה .4.5

 .הליך זההגופים המבקשים למסור מידע בהתאם ל
 

גוף המגיש מידע במסגרת הליך זה מסכים לכל תנאיו ובפרט מסכים כי המועצה תעשה  .4.6
שימוש במידע כאמור לפי ראות עניה וללא מגבלה ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה כלפי 

 המועצה ו/או מי מטעמה לעניין זה.
 

בגדר סוד מסחרי כולל מרכיבים שהם  בהליך זה יימסר במסגרת המענהאשר ככל שהמידע  .4.7
 , יצוין הדבר במפורש, תוך ציון החלק החסוי.הגוף המעניק את המידעאו סוד מקצועי של 

 
לא פגע  שבמסגרת המידע שהגיש על כךזו, מתחייב  לבקשההמגיש מידע במענה  גוף, .4.8

 , לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד שלישי.בזכויות
 

 לבקשהלשם הכנת המענה מפורסמים והם הבקשה הינם רכושה של המועצה מסמכי  .4.2
 .והגשתה בלבד
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חלקם או כולם, בין בעל פה ובין  בגופים הפוניםעל זכותה לשוב ולהיוועץ  המועצה שומרת .4.20

בכתב לצורך קבלת הבהרות או מידע נוסף. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לקבל 
 רים עצמאיים.מידע מגורמים אחרים, לרבות גורמים מקצועיים או בירו

 
 
 
 

 האופן והמועד להגשת המענה .5
 

בשעה  26.5.22ליום עד  judit@pardesia.muni.ilלבקשה יוגש בדוא"ל לכתובת המענה  .5.2
 ".נכס בפרדסיה – (RFI)ירשם "מענה לבקשה לקבלת מידע י הדוא"לבנדון , 28:00

 
, גם לאחר שהתקבלו פניות למסירת המועצה רשאית לדחות את מועד ההגשה או להאריכו

הכל  -מידע אליה וגם לאחר המועד האחרון כאמור, לרבות ביצוע פרסום נוסף של הליך זה  
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
המועצה תוכל לבקש מהפונה להעביר את פנייתו  . PDFאת המענה יש להגיש באמצעות קובץ .5.1

 .WORDבפורמט 
 

 עברית.   שפה ההמענה יוגש ב .5.3
 

אין מניעה להוסיף מידע ו/או  . 2נושאי המענה יכללו לכל הפחות את הנדרש בנספח  .5.4
 מסמכים נוספים.

 
בשעה  8.5.22לעיל עד ליום  5.2ניתן להגיש שאלות ביחס לבקשה לדוא"ל האמור בסעיף  .5.5

23:00. 
 

 
 

 בברכה,    
 
 
 טל גורקי   

 ראש המועצה
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 1נספח 

 הפחות את הפרטים הבאים:במסגרת המענה לבקשה זו יש לכלול לכל 

 

 השם המלא של הגוף המוסר את המידע. .2
 

 פרטי הגוף המוסר את המידע ותחומי עיסוקו. .1
 

פרטי איש הקשר של הגוף המוסר את המידע, תפקידו, דרכי התקשרות עימו )דוא"ל, טלפון,  .3
 טלפון נייד(.

 
 סוג השימוש המבוקש במבנה ופירוט דרכי השימוש בו. .4

 
 לפעילויות דומות או שימושים דומים שעושה הגוף במקומות אחרים )ככל שקיימים(.דוגמאות  .5

 
 שנים(. 20תקופת ההתקשרות המבוקשת )לפחות  .6

 
 מ"ר(. 2,000-מ"ר ל 500גודל השטח המבוקש )בין  .7

 
גובה דמי השכירות או תשלומים שהגוף יהא מוכן לשלם )הערכה גסה של הגוף מניסיונו ללא  .8

תוך לקיחה בחשבון את ההשקעות שיש לבצע, ההיתכנות הכלכלית של התחייבות מצידו, 
 הפעילות, תקופת ההתקשרות וכיו'.

 
כל מידע אחר רלוונטי אשר עשוי להוות חלק משיקולי המועצה במסגרת קבלת החלטתה ביחס  .2

 למבנה כאמור.
 


