החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
בקשה לקבלת מידע בנוגע לפעילות שתבוצע ב"חניון זבולון צפון" במערב
העיר הרצליה בחודשי קיץ 2018
.1

עירית הרצליה באמצעות החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ("החברה") ,מפעילה חניון במגרש הכורכר ,המצוי
ברחוב רמת ים  ,29הרצליה (להלן" :החניון").

.2

החניון הינו בשטח של כ 10 -דונם ומאפשר חנייה של כ 400 -חונים בתפוסה מלאה .החניון מהווה
נקודת חנייה עיקרית לבאי חוף הים והמלונות באזור ובחודשים המדוברים נמצא בחלק נכבד משעות היום
בתפוסה מלאה (מתחלפת).

.3

החברה מתעתדת לבצע ,במהלך החודשים יולי ואוגוסט  ,2018פעילות חסות  /חשיפה במסגרת החניון
(להלן" :הפעילות").

.4

החברה מזמינה גופים ,המבקשים לקבל זכות למיתוג ולפרסום עצמי במסגרת הפעילות (כגון,
באמצעות דגלול ,סימון קרקע ,חלוקת מוצרים וכדומה) ,כאמור בפנייה זו ,להגיש פניות ,הצעות ,רעיונות
או תכניות מתאימות בנושא.

.5

מטרת בקשה זו היא לחשוף את החברה לגופים ולמוצרים ולרעיונות ,אשר יתאימו לדרישות החברה
כמתואר במסגרת בקשת מידע זו; וכן לקבל מאת יזמים מתאימים מידע בנושאים המפורטים לעיל.

.6

לשם כך ,תבקש החברה לקבל ,מאת יזמים מתאימים ,ללא תשלום ,להציע הצעות ,רעיונות או דוגמאות
להצעות לחסות שכזו ,ובכלל זה ,הדמיה בסיסית (מצגת) של אופי החסות המבוקשת.

.7

החברה מדגישה ,כי אין לראות בהליך זה משום הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז ,אלא במתן הודעה
בכדי לקבל מידע ומסמכים כאמור בנושא האמור וכמפורט בהרחבה לעיל ולהלן.

.8

כמו כן ,מובהר בזה ,כי אין לראות בפנייה זאת משום התחייבות מצד החברה ו/או העירייה לפרסם
מכרז/ים ו/או לבצע התקשרויות בנושא הפעילות בעתיד ,אולם ,במקרה שתוגשנה פניות מתאימות,
כמתואר בהליך זה ,תהא החברה רשאית במסגרת הליכי התקשרות עתידיים לפנות אל הגורמים המציעים
בהליך זה לשם קבלת הצעות לחסות הנ"ל.

.9

היה ותחליט החברה על התקשרות כאמור ייעשה ההליך בהתאם לדיני המכרזים.

.10

פרטים נוספים אודות הבקשה הנדונה ניתן לקבל בהתאם לפנייה בכתב אל משרדי הנהלת החברה ,ברחוב
שנקר ( 14בית נולטון) ,הרצליה ,או בטלפון 09 – 9712410 :או בדוא"ל .elad@h-d-c.co.il

.11

פניות מתאימות ,בצירוף מסמכים מתאימים אודות הפונה ,ניסיונו המקצועי ותוכן ההצעה לחסות,
כמתואר לעיל ,נבקש לקבל עד לתאריך .22.05.2018

ארז לזובר ,מנכ"ל
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
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