
 חדש -מסמך ד'

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 עסקי שיתוף פעולה לצורך 5/2017מ/ מס'מכרז פומבי  -הצעת המציע הנדון:

 שיפוץ והפעלה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת ,לתכנון

 

המציע(, __ )שם הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ______________________________

המציע לצורך שיתוף פעולה עסקי לתכנון, שיפוץ והפעלה של מתחם אירועי תרבות  את הצעת

 .5/2017מ/ ופנאי במרכז האומנויות באילת בהתאם לאמור במכרז פומבי מס'

 להלן תובא הצעתנו:

 

 :שיקוםהשקעות חכ"א ב .1

 

 להשקיע בהקמת המרכז הם כמפורט להלן: הסכומים אותם אנו מבקשים מחכ"א

 
₪ השקעות חכ"א בשלב א' של השיקום:_________________ .א

 ₪ ()ובמילים______________________________ 

 ₪. 1,000,000*ההשקעות המבוקשות עבור שלב א' לא  יעלו על 

 

₪ ם_________________והשקעות חכ"א בשלב ב' של השיק .ב

 ____ ₪()ובמילים_______________

 ₪. 600,000*ההשקעות המבוקשות עבור שלב ב' לא יעלו על 

 

 תיפסל הצעתו. -*מציע אשר יציע סכומים גבוהים מאלה הנקובים להלן

 .0*ניתן להציע 

 

 :השקעות המציע בשיקום .2
 

ככל שנוכרז כזוכים במכרז אנו מתחייבים להשקיע בהקמת המרכז את הסכומים 

)לכל הפחות( בניכוי דמי ההשקעה של חכ"א בשיקום כפי שהתבקשו על  המפורטים להלן

 :ידינו לעיל

 
 )לא כולל מע"מ( עבור שלב א' של הפרויקט.₪  10,000,000סך של  .א

 
 )לא כולל מע"מ( עבור שלב ב' של הפרויקט )ככל שיוקם(.₪   6,000,000סך של  .ב

 

 



ידוע לנו כי הסכומים האמורים הם בגדר אומדן בלבד לצורך ההשקעה המינימאלית 

ואין בהם כדי לחייב את חכ"א/העירייה לשום דבר ועניין. ככל ונבחר להשקיע סכומים 

יהיה הדבר על חשבוננו ועל אחריותנו ולא נהיה זכאים לכל תמורה בגין  -גבוהים יותר

נימאליים המצוינים אינם יספיקו לצורך ביצוע זאת. כמו כן, ככל שדמי ההשקעה המי

נשקיע בעבודות השיקום כל סכום הנדרש  -עבודות השיקום, שכן מדובר באומדן בלבד

 .לצורך ביצוען בהתאם לדרישות המכרז

 

 רווחי חכ"א: .3

( לצורך העברתו לחכ"א החל 15%-אחוז רווחי המרכז המוצע על ידינו )ואשר לא יפחת מ .א

 (.%______)ובמילים_____________לה עומד על_______% מהשנה הרביעית להפע
 

 ידוע לנו כי רווחי חכ"א ישולמו החל מהשנה הרביעית להפעלה המשותפת ועד לסיומה. .ב

ידוע לנו כי רווחי חכ"א המוצעים על ידינו מתייחסים הן לשלב א' והן לשלב ב' כהגדרתם  .ג

 במכרז.

 ככל שיהיו כאלה. ידוע לנו כי חכ"א לא תהא שותפה בהפסדי המרכז, .ד

 האחוז המוצע אינו כולל מע"מ*

 

 :תשלום קבוע .4
 

ישלם  ,"אחכעם  יחדהרשאה להפעלה משותפת של מרכז האומנויות, ה ידוע לנו כי עבור .א

לשנה, החל מהשנה הראשונה להפעלה וזאת  ₪ 120,000מכרז לחכ"א סך של הזוכה ב

 נוסף ליתר התשלומים האמורים במכרז זה.

 

 

                                                     _________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                     

 


