
4.6.1.7 

 לכבוד

 משתתפי המכרז

לצורך שיתוף פעולה עסקי לתכנון, שיפוץ,  5/2017מכרז פומבי מס' מ/הנדון: 
 הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת

   1מסמך שינויים והבהרות מס' 
 

בזאת החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בהמשך לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במסגרת המכרז שבנדון, מתכבדת 
 על שינויים והבהרות ביחס למסמכי המכרז, כדלקמן: להודיע( "חכ"אבע"מ )להלן:"

מס' העמוד   מס' סידורי
 והסעיף בפניה

 מענה החברה השאלה/בקשת ההבהרה

 
 

1.  
 

  
  
 1.5סעיף 

חודש  18משך ההקמה יכול להיות עד 
בשל מועדי אספקה של ציוד הנרכש 

 בחו"ל?

 בקשה מתקבלת.  
יתר מועדי המכרז הרלוונטיים יידחו  

 בשינויים המתחייבים.

2.   
 1.10סעיף 

יהיו   rfiשימושים שיהיו בהתאם ל 
מקובלים ולא יהוו חריגה. ראה הרחבה 

 5.1.10כמו כן ראה סעיף  1.28בסעיף 
 .1.10שביחד עומדים בסתירה ל סעיף 

החברה לא מוצאת סתירה בין הסעיפים 
המוזכרים. עם זאת, ומבלי לגרוע 
מהשימושים האמורים במסמכי המכרז, 

פעיל היובהר כי הזוכה במכרז יוכל ל
במרכז את כל השימושים שהוגדרו 

 .rfi-במסגרת הליך ה
נוסף על כך, לאחר בחירת זוכה במכרז 
וכחלק מניהול המו"מ ביחס להסכם 

החברה לבצע שינוי ההפעלה, תשקול 
 בשימושים כפי שמופיעים במכרז.

3.   
 1.11.2סעיף 

 
  

לא נמסרו הנחיות תכנון ולא נמסר נספח 

 .rfiב' לכן מוצע להיצמד ל 

מסמך ב' מצ"ב כנספח למסמך הבהרות 
יובהר ויודגש, הסכומים המצוינים זה. 

ע"ג מסמך ב' אינם רלוונטיים ואין 
להביאם בחשבון או להסתמך 
עליהם/לבוא בדרישה ביחס אליהם ועל 
המציע להתעלם מכל הסכומים 

 המופיעים ע"ג המסמך.

4.   
 1.12סעיף 

יש להבהיר כי שלב ב' לא יתחרה ולא 
יפריע לפעילות שלב א' במידה ולא 

 .האופציה לשלב ב' תמומש
 

 בקשה מתקבלת. 

5.   
 1.15סעיף 

למפרט ולא  לאשר תכנית עם אמדן
סכום מינימאלי שאינו מחייב את חכ"א. 
לאשר כי סכום המינימום בסעיף זה אינו 

 מחייב גם את המציע

 בקשה נדחית.
עם זאת, חכ"א משנה בזאת את דמי 

 ההשקעה המינימאליים כדלקמן:
יעמדו ₪  13,000,000במקום  -שלב א'

דמי ההשקעה המינימאליים עבור שלב 
)לא כולל ₪  10,000,000א' על סך של 

 מע"מ(.



יעמדו דמי ₪  8,000,000במקום  -שלב ב'
ההשקעה המינימאליים עבור שלב ב' על 

 )לא כולל מע"מ(.₪  6,000,000סך של 
בכל מקום במכרז ובהסכם בו מופיעים 
)ביחס לדמי ההשקעה המינימאליים( 

 10,000,000-ש"ח ו 13,000,000הסכומים 
ש"ח יש לראותם  כאילו מופיעים 

₪  6,000,000-ו₪  10,000,000מים הסכו
 בהתאמה.

בהתאם לכך יירדו השקעות חכ"א 
)לא כולל ₪  1,000,000בשיקום לסך 

 600,000מע"מ( עבור שלב א' ולסך של 
 לא כולל מע"מ( עבור שלב ב'.)₪ 

בכל מקום במכרז בו מופיעים )ביחס 
₪   1,300,000להשקעות חכ"א( הסכומים 

ו מופיעים יש לראותם כאיל₪  800,00 -ו
₪  600,000-ו₪  1,000,000הסכומים 
 בהתאמה.

למען הנוחות מצ"ב למסמך זה, נוסח 
, (מסמך ד' חדש) הצעת המציע חדש

בהתאם לשינויים המפורטים לעיל, עליו 
 מתבקשים המציעים למלא הצעותיהם.

על אף האמור, ככל שמציע לא ימלא את 
הצעתו על גבי נוסח הצעת המציע החדש, 

רה לראות בו כמי שעשה כן רשאית החב
על גבי הנוסח החדש כאמור, לרבות 
ביחס לסכומים המעודכנים כאמור 

 במכרז זה.

6.   
 1.18סעיף 

יש צורך בהבהרה כי המקום מיועד גם 
לאירועי חברה, הופעות, אירועים 

 –תערוכות והפקות טלוויזיה  פרטיים

 rfiכפי שהוצג ב 

 בקשה מתקבלת. 

7.   
 
 

 2.9סעיף 

יום  30מבקשים לקבוע שחריגה של 
הפרה של  תהווהבסיום התכנון לא 

א ברור מתי הוא מועד אישור ל .ההסכם
שכן על פי הכתוב עליו להגיש  העסקה

יום ולסיים  90תוך  תכניות שיפוץ 
לם לא מצויין חודשים או 12השיפוץ תוך 

חכ"א את     תוך כמה זמן תמציא
האישורים כמו חתימת השרים והיתרי 

חודש  18בניה. האם על המציע להמתין 
לקבלת  אישורים אילו או להתחיל מיד?  

במידה ומתחיל מיד  1.30ראה סעיף 
וחכ"א לא משיגה את האישורים האם 

 יקבל המציע השקעתיו חזרה?
 

 

 בקשה לעניין מועד התכנון מתקבלת.
מועד אישור העסקה הוא בהתקיימות 
כל התנאים המתלים כמפורט במסמכי 

 רז.המכ
הזוכה לא יחל בתכנון/ביצוע העבודות 

 נושא המכרז עד לקבלת אישור כאמור.
 
 
 
 

  



 

בחתימה  על ידם מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם חתום

 ובחותמת.

 

 בברכה,                                                                         

 אבי כהן, מנכ"ל 

 חכ"א

 

8.   
 2.17סעיף 

חכ"א מתחייבת לפעול להשגת היתר 
שנים  5שנים ועוד  5לשיומוש חורג ל 

לפעול לאישור תב"ע מה קורה  ובתווך
אם לא תשיג חלק מאישורים אילו, הרי 

להפעיל את האתר ללא  היזם לא יוכל
אישורים. במידה ולא יושג אישור לאחר 

את עלויות  , תשלם חכ"אשנים 10
ההקמה וכן שמאות של אובדן ההכנסה 

 הצפויה עד תום החוזה.

 שנים, לא תאושר תב"ע 10ככל שלאחר 
התואמת את השימושים הנדרשים, 
יקבל המפעיל החזר השקעות ופיצוי 
עבור אובדן רווחים, בכפוף לכל ניכוי 
רלוונטי כפי שייקבע על ידי שמאי בלתי 
תלוי שימונה בהסכמת הצדדים. 
במסגרת הסכם ההפעלה, יחתמו 

 הצדדים על סעיף מפורט בנושא זה.

9.   
 

 4.1סעיף 

מתבקשת הבהרה שעל החוזה תחתום  
חברות כפי  4חברה אחת שמרכיביה 

וללא הגבלה שאחד  rfi ב שהוצג
 50%ממרכיבי החברה יהיה 

 .בקשה מתקבלת
לתנאי הסף תנאי יתוקן באופן  4.1סעיף 

 .25%יופיע  50%במקום שבו 
יובהר כי אחת מהחברות תצטרך להוכיח 

 עמידה בכל תנאי הסף של המכרז.

10.   
 

 10.9 סעיף

לחדד שהמציע רשאי להמשיך בפעילותו 
בהפקת אירועים ומופעים בבתי מלון 
ובכל מקום אחר בעיר ומוסכם שלא 

 יקים מתקן מתחרה.
 

 בקשה מתקבלת לעניין פעילות המציע.
 

 

לאחר סיור המציעים מתבקשת  כללי  .11
לדרכי גישה וחניות  התחייבות חכ"א

לאתר כמו כן מתבקש תחשיב ארנונה 
 למתחם כולו.

חכ"א מתחייבת להסדרת דרכי הגישה 
 למרכז ולחניות.

 
 .בקשה נדחית לעניין הארנונה

12.   
 

 מועד דחיית ה
 הגשת ל

 הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  
, 14:00בשעה  18.7.17 ליום נדחה

 בדרך ובאופן הקבועים במכרז.
 

מועדי הערבות הבנקאית ותנאיה 
 ייותרו בעינם.

 


