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הנדון :קול קורא לקבלת הצעות להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב
כללי
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת כותבים /עורכי תוכן /חברות
להפקת תכנים/היסטוריונים להגיש למועצה הצעה או הצעות להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב.
פירוט:
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב הוקמה בשנת  1989בשם "רמת חובב" ,ובשנת  2013שמה שונה
ל"נאות חובב" .המועצה נוסדה במטרה לפקח על הפעילות התעשייתית בפארק האקו תעשייתי נאות חובב,
ולדאוג לפיתוח האזור ולמתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים .פארק התעשייה נאות חובב מתפרש
על פני כ - 80אלף דונם ופועלים בו למעלה מ 40-מפעלים בתחומים שונים :אגרוכימיה ,פארמצבטיקה ,
מחזור ,אחסנה ,שינוע והובלה.
המועצה מעוניינת להוציא לאור ספר הכולל סקירה היסטורית על פארק התעשייה ,המפעלים ,המועצה
והאירועים המרכזיים שהתרחשו באזור והינם חלק מהסיפור של המקום בכל שנות קיומו ופעילותו.
קהל יעד :עובדי מפעלים לדורותיהם ,עובדי מועצה בעבר ובהווה ,תעשיינים ,ראשי ערים ,משרדי ממשלה ,
מובילי דעת קהל בתחום איכות הסביבה ונגב ,חוקרים מהאקדמיה ,ארגונים ציבוריים מתחום איכות
הסביבה/קיימות/תעשייה/נגב ,תלמידי תיכון בעתיד) לשימוש בספר כבסיס ידע(.
העבודה תכלול:
 .1מחקר – איסוף מידע ממקורות שונים ,תחקיר ,פגישות וראיונות עם בעלי עניין כגון :נציגי מפעלים
כיום ובעבר ,תעשיינים ,עובדים ,משרדי ממשלה
 .2כתיבה ועריכה  -התייחסות לאירועים מרכזיים ומכוננים ,ביקורים ,דברי פתיחה מטעם ראש
המועצה ונציג המפעלים ,הגשת נושאים לאישור המועצה וכדומה.
 .3תיאום צילום ותיעוד (מרואיינים ,מקומות ,לפחות  200תמונות)
 .4ליווי ותיאום העיצוב הגרפי והכנה לדפוס
 .5אופציה להכנת גרסה באנגלית לספר.

מובהר כי ,הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות
הדרושות לצורך הכנת ספר סקירה היסטורית לשביעות רצונה של המועצה ,לרבות אלו שיידרשו לצורך
הפרויקט ולא פורטו לעיל ללא כל תוספת תשלום.

לוחות זמנים :מסירת הפרויקט לא תחרוג מ 7 -חודשים מיום חתימת ההסכם.
הפרויקט יחולק ל 5-שלבים:
שלב א' -תחקיר ראשוני והצגת מתווה – ( עד  45ימים מיום חתימת ההסכם)
שלב ב' -הצגת סיכום נתונים וראיונות – 60יום מסיום שלב א'.
שלב ג' -קבלת טיוטה סופית  45ימים מסיום שלב ב'.
שלב ד' -סיום ליווי עיצוב גרפי +הכנה לדפוס ( עותק שמש) - -חודש מסיום שלב ג'.
שלב ה' -קבלת תוצר סופי  -חודש מסיום שלב ד'.
הערות נוספות:
 .1המועצה תהיה הגורם המקשר בין הספק לאנשי הקשר במפעלים .יצירת קשר ,איסוף שמות
מרואיינים וחומרי ארכיון נוספים – באחריות המציע.
.2
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המציע הזוכה יספק למועצה לפחות  10ראיונות ,במסגרת השלב הראשוני לאישור הפרויקט.
עבודת המציע תוצג על פני ציר זמן היסטורי מתחילת הפעילות התעשייתית בשנות ה.70-
המציע הזוכה יהיה כפוף לגורם המקצועי המלווה את הפרויקט במועצה ומהווה גורם מקשר
בין המועצה למציע ולגורמים הנוספים ( מפעלים ,בית דפוס ,עיצוב גרפי וכד'.)..
המציע הזוכה יגיש דוח המפרט את פעילותו אחת לחודש לידי הגורם המקצועי במועצה.
לאחר מסירת הפרויקט ,הבעלות והקניין של הספר תהיה של מועצת נאות חובב בלבד.
מובהר בזאת כי הצפייה והעיון בספר תהא חופשית לקהל הרחב .המציע או המציעים לא יוכלו
לגבות כל תשלום נוסף ,למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות.
המציע שיקבל את רשות המועצה להכנת הספר ,יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי המועצה ואשר
יכלול את כל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן ,לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת
הצגת הצעתו וזאת כתנאי להתקשרות עמו.

הגשת מענה לקול קורא:
על מגישי ההצעות לצרף להצעתם כדלקמן:
 .1מפרט/סקיצה -הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן ,וכן התייחסות לחומרים אשר
המציע מתכוון לעשות בהם שימוש – תמונות ,ראיונות ,מחקרים וכדומה.
 .2קונספט לבחירת ההצעה – הרעיון הכללי לפרויקט הוא סקירה היסטורית כרונולוגית של האירועים
הבולטים בנאות חובב – פארק תעשייה שהיה מפגע והפך להיות משאב ,עוגן כלכלי לפיתוח הנגב.
הספר יכלול נושאים "רכים" וכתבות "צבע" ,לצד נתונים גיאוגרפים ,היסטוריים וכו' – .על המציע
להציג קונספט מגובש המותאם לרוח המועצה.
 .3עבודות קודמות -על המציע לצרף עבודות דומות שביצע בעבר ,ניתן לצרף עותק קשיח או דיסק און
קי המכיל את הקבצים הרלוונטיים.
 .4המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת  POWER POINTהכוללת את גאנט העבודה וההצעה.

 .5הצעה כספית – המציע יציע מחיר כהצעה פאושלית כוללת ומלאה כולל מע"מ ,לביצוע מלוא התכנון
והביצוע לרבות כל העלויות חומרי הגלם וההוצאות הדרושות לצורך ביצוע מלא ומושלם של
התחייבויותיו ,להצעתו עד למסירה סופית למועצה.
 .6פרופיל המציע –המציע יהיה בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר בישראל .המציע יציג את
ניסיונו שלא יפחת מ 3-שנים (בין השנים  )2016-2019בביצוע פרויקטים דומים עבור גופים ציבוריים
ו/או חברות גדולות במשק ,ויצרף פרטים אודותיו ואודות עסקיו בפרופיל המציע.
אופן בחירת ההצעות הזוכות:
ההצעות הזוכות תיבחרנה על ידי המועצה ו/או כל גוף( ,כגון ועדת היגוי) אשר יוסמך על ידה לצורך כך.
הועדה תבחן את ההצעות שיתקבלו בבחינת התאמתם לקונספט הנדרש וכן תיקח בחשבון את עומק
הפירוט ,התאמת הצד האנושי התעשייתי וההיסטורי לרוח המועצה ולמגוון קהלי היעד וכן עבודות קודמות
שיציג המציע.
הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז .המועצה לא תהא מחויבת לקבל
את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,ואף תוכל לבקש מהזוכה/ים שינויים לרבות מהותיים ,ועדכוני
עיצוב כתנאי להתקשרות עמם.
המועצה רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .יובהר כי
הצעות אשר אינן תואמות את חזון המועצה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור תיפסלנה על
הסף.

מפגש מציעים ייערך ביום  05.07.2020בשעה  , 13:00מפגש בחדר דיונים במשרדי הנהלת המועצה בנאות
חובב .יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ,ולהעלותן במפגש המציעים .לאחר מפגש המציעים יתקבלו
שאלות בכתב בלבד עד יום  12.07.2020בשעה  ,14:00מפגש המציעים אינו חובה.
ניתן לעיין בקובץ באתר האינטרנט של נאות חובב תחת כותרת פרסומים כלליים.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא -להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב"
ההצעות תימסרנה במסירה ידנית לידי מחלקת הרכש במשרדי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
ותוכנסנה לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום  20.07.2020בשעה .12:00
טלפון לתיאום .08-6543156 :
בכבוד רב,
גדי אלפסי ,עו"ד
ראש המוע

