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 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  בע"מ

 5/2017מכרז פומבי מס' מ/

 

וניהול של מתחם מכרז פומבי לצורך שיתוף פעולה עסקי לתכנון, שיפוץ, הפעלה 

 אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת

 

"( מזמינה בזה חכ"א" -עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן  .1

הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות 

, לפי תכנית מתאר 1, חלק מחלקה 40014ופנאי במרכז האומנויות באילת הידוע כגוש 

 עורף הנמל. 112/03/2תב"ע מס'  101/02/2

את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי  .2

, אילת 2הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"א, פארק אילתם 

ה', בין השעות    -, בימים א' 25.4.17ל מיום הח 08-6315353"(  טל' משרדי חכ"א)להלן:"

 ש"ח )כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו. 1,000, תמורת הסך של  13:30-08:30

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות או  .3

 .http://eec.co.ilבאתר האינטרנט של חכ"א  בכתובת 

ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה בין היתר, אישור מועצת העיר ואישור שרי הפנים  .4

 והכל כמפורט במסמכי המכרז.  אוצרהו

את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להפקיד בתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע,  .5

ידי חכ"א ובצירוף כל  , במשרדי חכ"א, על גבי הטפסים שהומצאו למציע עלבמסירה ביד

המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו לשם כך, וזאת עד 

 . 14:00בשעה  4.6.17 ליום 

א ולאחר מכן ייערך סיור במקום. "במשרדי חכ 12:00בשעה  4.5.17כנס מציעים יתקיים ביום  .6

  .ההשתתפות בכנס ובסיור היא חובה ותנאי בהגשת הצעה למכרז

בדרך ובאופן הקבועים  11.5.17אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום  .7

 .במכרז

 .אין חכ"א מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי .8

 .4שלוחה  08-6315353טלפון לבירורים  .9

 

 

 בברכה,                      

 אבי כהן, מנכ"ל               

 "מהחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע                                                                                      

 

              

http://eec.co.il/
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 מסמך א'           

 בע"מ אילת )חכ"א(החברה הכלכלית ל

 5/2017מ/מכרז מס' 

מתחם , הפעלה וניהול של שיפוץתכנון, ל עסקי צורך שיתוף פעולהמכרז פומבי ל

 אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת

 יםעתנאי המכרז ומידע כללי למצי

 

 :ותיאור ההתקשרות מהות המכרז .1

את שיקומו והפעלתו מחדש של , מבקשת לעודד ולקדם"( העירייה" )להלן: אילתית יעיר 1.1

תרבות, כנסים, מרכז האומנויות והמוזיקה שבסמוך לנמל אילת במתכונת של מתחם 

כמפורט הכל , ("קטיוהפר/""מרכזה"/"האומנויותמרכז "להלן:) אמנויות, מוזיקה ופנאי

  במסמכי המכרז להלן.

 

מבקשת  ,"(א"חכ"החברה הכלכלית לאילת בע"מ )להלן:לצורך כך, עיריית אילת, באמצעות  1.2

 המרכז.של  משותפת והפעלה שיפוץתכנון, לצורך  עסקי שיתוף פעולהבזה הצעות ל

 
השטח המיועד להקמת מרכז האומנויות ממוקם בחלקה הדרומי של העיר, מערבית ומעל  1.3

, 1, חלק מחלקה 40014הידוע כגוש  ,מבנה מפעל שמן דקלים חם בו ממוקםבמתנמל אילת 

 "(.המגרש)להלן:" עורף הנמל 112/03/2תב"ע מס'  101/02/2לפי תכנית מתאר 

 
במגרש בהתאם להסכם בינה לבין חברת נמלי ישראל  זכויות החכירההעירייה היא בעלת  1.4

יצוין  .24.11.2041כאשר תקופת החכירה מסתיימת ביום  25.11.1992"( מיום חנ"י)להלן:"

 , מטרת החכירה היא פיתוח העיר אילת.12.4.92מיום  2717כי בהתאם להחלטת ממשלה 

זו לא תוארך, יודגש כי אין העירייה מתחייבת להאריך את תקופת החכירה וככל ש

תסתיים ההתקשרות בין הצדדים במועד סיום החכירה וליזם לא תהא כל טענה בקשר עם 

 .כך

 
הסכם התכנון המרכז בהתאם להוראות המכרז והוראות  לצורך תכנון ושיפוץתחילה,  1.5

הסכם התכנון "-ו" שיקוםה:"בהתאמה למכרז )להלן ה' כמסמךוהשיפוץ המצ"ב 

חודשים  12 ת הזוכה במכרז את שטח המרכז לתקופה שללרשו חכ"א"(, תעמיד והשיפוץ

. יובהר כי לאורך כל תקופת שיקוםוזאת לצורך ביצוע עבודות ה "(השיקוםתקופת )להלן:"

חזקה  ו זכותמבלי שתהא לרשות בלבד -יהיה מעמדו של הזוכה במכרז כמעמד בר שיקוםה

במקרקעין, למעט  במרכז או או כל זכות אחרת מרכז או במקרקעין עליהם הוא בנויב

עניינן  שיקוםיודגש כי עבודות ה .שיקוםלתקופת היות הרשות לבצע את המטלות הרלוונט

שיקום שיפוץ מבנים קיימים בלבד ואין מדובר בתוספת בניה חדשה )למעט קירוי הגג 

 (.ובינוי פנים בהתאם לצורך
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לשביעות רצון ולהלן, לעיל  בהתאם להוראות האמורות שיקוםהשלמת עבודות הבכפוף ל 1.6

 24לתקופה של  בשיתוף עם חכ"א , יקבל הזוכה במכרז את הזכות להפעיל את המרכזחכ"א

 עקרונות ההפעלה מסמךוראות המכרז ולהוראות חודשים והכל בהתאם לה 11-שנים ו

 מסמך"-ו "תקופת ההפעלה, "ההפעלה:"בהתאמה )להלן ו' כמסמך למכרז המצ"ב

יובהר כי גם לאורך כל תקופת ההפעלה יהיה מעמדו של הזוכה במכרז  (."עקרונות ההפעלה

מרכז או במקרקעין חזקה ב ו זכותמבלי שתהא ל( חכ"ארשות בלבד )בשיתוף עם -כמעמד בר

להפעיל ולנהל את במקרקעין, למעט הרשות  במרכז או או כל זכות אחרת עליהם הוא בנוי

 המרכז יחד עם חכ"א.

 
המוגדרות כהגדרתן להלן והוצאות חכ"א  שיקוםת חכ"א בוקעלמעט הש מובהר בזאת כי 1.7

הזוכה במכרז יישא בכל העלויות הנובעות מתכנון, שיפוץ,  -במפורש במסגרת מכרז זה

וההפעלה של מרכז האומנויות. כמו כן,  שיקוםפיתוח, הפעלה וכל אשר נדרש בקשר עם ה

, בכל תשלומי החובה להלןכהגדרתה  תקופת ההפעלה המשותפתיישא המציע, החל ממועד 

תשלום  וכולל ,והמיסים החלים על המגרש ועל מרכז האומנויות, לרבות בגין הפעלתו

על אף האמור יודגש כי חכ"א תישא בכל  .אילתארנונה בהתאם לצו הארנונה של עיריית 

ני הוראות סעיף זה יחולו על ש המיסים או ההיטלים אשר חלים מטבעם על בעלים של נכס.

 כהגדרתם להלן( בשינויים המתחייבים.) שיקוםהשלבי 

 
 בשלב הראשון יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא התקשרות דו שלבית באופן שבו 1.8

ורק אם יעמוד בהתחייבויותיו ביחס  וכה במכרז לתכנון ולשפץ את המרכזיהיה על הז

עקרונות  מסמךמפורט המבוסס על  הפעלהייחתם הסכם  -כנון והשיפוץ כאמורלהסכם הת

 "(.הסכם ההפעלה המפורט)להלן:" ההפעלה

 
 :שיקוםעבודות ה

להלן, ייכנס הסכם התכנון והשיפוץ  1.29 עם התקיימות התנאים המתלים הנקובים בסעיף 1.9

 .שיקוםלתוקף והזוכה במכרז יחל בתכנון וביצוע עבודות ה

 
 איש 1,500-בקיבולת של כ האחד, ,שיקום של שני אולמות יכללו שיקוםעבודות ה 1.10

וכן שיקום  "(האולם הקטן)להלן:" איש 200 -והשני בקיבולת של כ "(האולם הגדול)להלן:"

לצורך הקמת כיתות אומן,  ,מבנים נוספיםשל של מבנה מפעל השמנים הקיים בשטח ו

גלריות ומבנה סדנאות בהם ישולבו בין היתר מוזיאון אמנות ומיצג תדמיתי, מרכז הכשרה 

מנות, סטודיו לאמנויות הבמה, חוגים שונים, בית קפה ומסעדה. מדובר והדרכה בתחומי הא

מ"ר שחלקם ינוצל לקיום  6,400מ"ר וכן פיתוח של כ  4,800בכל שטח המגרש בבינוי של כ 

 2,300פעילויות משלימות וירידים תחת כיפת השמיים כך שהמתחם יוכל להכיל בו זמנית כ 

 מבקרים בשטחים הפתוחים. מבקרים בשטחיו הבנויים ומספר דומה של

 
 :כמפורט להלן יודגש כי הקמת הפרויקט כאמור במסמכי המכרז תבוצע בשני שלבים 1.11
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לרבות שטחי  והאולם הצמוד אליו תכנון, שיפוץ והפעלה של האולם הגדול -שלב א' 1.11.1

 .'"(שלב א)להלן:" במסמכי המכרזוהכל כמפורט  ורחבת הכניסה שירות

 

, השטחים הפתוחים, כיתות האמן, הקטן האולםתכנון שיפוץ והפעלה של  -שלב ב' 1.11.2

שלב )להלן:" האמור ביחס לשלב א'למעט והגלריות וכל האמור במסמכי המכרז 

 "(.ב'

ת יבוצע על בסיס הפרוגראמה המינימאלי וביצוע כל אחד משני השלביםתכנון 

המצורפות וריכלים על ידי משרד אליקים אד הוהנחיות תכנון כלליות אשר נערכ

 ויכלול לפחות את כל האמור בהם. כמסמך ב'למכרז זה 

 

 24את שלב א' בלבד כאשר בתום תקופת הפעלה של  הזוכה במכרז יקים ויפעיל  כלומר, 1.12

להקים  , ותו האפשרות, כפוף לעמידתו בכל תנאי המכרז וההסכםתעמוד לרש חודשים,

תעמוד  ,את שלב ב' של הפרויקט. החליט הזוכה במכרז שלא לבצע את שלב ב' ולהפעיל

לחכ"א האפשרות לבצעו בעצמה או להתקשר עם אחר לצורך ביצועו או שלא לבצעו כלל או 

 לנקוט בכל דרך פעולה שתמצא לנכון ולזוכה לא תהא כל טענה או דרישה בקשר עם כך.

על כל יחולו הוראות המכרז  ,את שלב ב'הודיע הזוכה במכרז לחכ"א על רצונו לממש 

האפשרות  פק יובהר כי לזוכה במכרז שמורהלמען הסר ס בשינויים המתחייבים. -מסמכיו

ב' יחד( ויחולו הוראות -)קרי, שלבים א' את הפרויקט בשלב אחד מחכ"א להקיםלבקש 

 בשינויים המתחייבים. המכרז

 
אשר  חכ"א והוצאות שיקום)למעט השקעות חכ"א ב יישא במלוא ההוצאות הזוכה במכרז 1.13

 .וההפעלה של מרכז האומנויות שיפוץבקשר לתכנון, ה להלן(והכל כמפורט  יוגדרו במפורש

 
עלות בסכום ההשתתפות הנדרש מחכ"א  לצורך  המציע במסגרת הצעת המציע במכרז ינקוב 1.14

עבור שלב א' ולא  "מ()לא כולל מע ש"ח 1,300,000 ואשר לא יעלה על  של המרכז שיקוםה

השלבים יבוצעו  ששני ככל -עבור שלב ב'  )לא כולל מע"מ(₪  800,000 יעלה  על 

"(. יודגש כי המציע רשאי לציין במסגרת הצעתו כי הוא לא שיקוםב"א חכ השקעות:"להלן)

אשר בגינן  הוצאותוכי כל העלויות יחולו עליו בלבד )למעט  שיקוםמעוניין בהשקעת חכ"א ב

השקעות . והכל כאמור בסעיף בחינת ההצעות שלהלן מצוין במפורש כי יחולו על חכ"א(

 .עבור כל אחד מהשלבים )בנפרד( 4ישולמו עם קבלת טופס  שיקוםחכ"א ב

 
 ביחס )לא כולל מע"מ( ₪ 13,000,000 אומדן חכ"א לתכנון וביצוע הקמת הפרויקט עומד על 1.15

ביחס לשלב ב' של הפרויקט  )לא כולל מע"מ( ₪ 8,000,000 עלו הפרויקט של' א לשלב

את  שיקום"(. יודגש כי על הזוכה במכרז להשקיע בההשקעה המינימאליים דמי)להלן:"

כפי שנקב  שיקוםדמי ההשקעה המינימאליים )לכל הפחות( בניכוי דמי ההשקעה של חכ"א ב

גדר אומדן בלבד לצורך עוד יודגש כי הסכומים האמורים הם ב הזוכה בהצעתו )ככל שנקב(.

ההשקעה המינימאלית ואין בהם כדי לחייב את חכ"א/העירייה לשום דבר ועניין. ככל 

 יהיה הדבר על חשבונו ועל אחריותו -הזוכה במכרז יבחר להשקיע סכומים גבוהים יותרש

. כמו כן, ככל שדמי ההשקעה המינימאליים והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין זאת
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 יהא על -, שכן מדובר באומדן בלבדאינם יספיקו לצורך ביצוע עבודות השיקוםהמצוינים 

להשקיע בעבודות השיקום כל סכום הנדרש לצורך ביצוען בהתאם לדרישות  הזוכה במכרז

 המכרז.

 :הפעלת המרכז

החל ממועד אישור העסקה כהגדרתו להלן, יפעלו חכ"א והזוכה לחתימה על הסכם הפעלה  1.16

לא יחתום הזוכה על הסכם ההפעלה המפורט  הפעלה.מסמך עקרונות המפורט על בסיס 

 מסמך במועדים אותם תקבע חכ"א, יהווה הדבר הפרה של הוראות המכרז ושל הוראות

  עקרונות ההפעלה, על כל המשתמע מכך.

  
מתחם  של  שיקוםעבודות העל השלמת  חכ"א, קבלת אישור יםעם קבלת תעודת גמר למבנ 1.17

קבלת ו , קבלת רישיון עסק כדיןתאם להוראות הסכם התכנון והשיפוץבהמרכז האומנויות 

 הסכם לתנאי בהתאםהזוכה וחכ"א להפעיל את המרכז  כל האישורים הנדרשים, יפעלו

. הוראות סעיף זה יחולו על שני שלבי הפרויקט בשינויים המתחייבים. ההפעלה המפורט

יודגש כי ככל שהזוכה במכרז יקים את הפרויקט בשני שלבים אזי תקופת ההפעלה של שלב 

הזמן שחלף מתחילת תקופת ההפעלה של שלב א'  בניכויחודשים  11-שנים ו 24ב' תהא 

 לתקופת החכירה."( והכל בכפוף תקופת ההפעלה של שלב ב)להלן:"

 

 יום)למעט  בשבוע ימים שבעה, השנה ימות בכלמיועד להופעות פתוחות לקהל הרחב  המרכז 1.18

ובאישור הוועד  חכ"אעם  בשיתוף, . המציעהמפורט ההפעלה בהסכםוכפי שייקבע  (כיפור

תקופת יהא רשאי לקבוע במשך כל  להלן, 9המנהל של המרכז שיוקם בהתאם לאמור בסעיף 

  מתן עדיפות לתושבי אילת, כמפורט ל בכפוף הכניסה לאירועים השונים, דמיההפעלה את 

  .המפורט ההפעלה בהסכםבמסמך העקרונות וכפי שייקבע 

 
במסגרת ההפעלה המשותפת יהיה על הזוכה במכרז לאפשר לעירייה/חכ"א לקיים  במתחם  1.19

בין הצדדים ביחס אירועים עירוניים בשנה בעבורם תיגבה עלות מופחתת כפי שיסוכם  15עד 

 לכל ארוע בנפרד.

 
מובהר כי העירייה/חכ"א תהיה רשאית למנוע קיום פעילויות במרכז האומנויות הנוגדות  1.20

 את תקנת הציבור.

 
 /חכ"אהיבאחריות העירי אשיוצ חורג לשימוש היתרהמרכז והפעילויות בו יופעלו בהתאם ל 1.21

 .דין פי על הנדרשים האישורים וכל עסק רישיון לקבלת כפוףו  להלן 2כמפורט בסעיף 

 

 ישלם הזוכה במכרז ,"אחכעם  יחד של מרכז האומנויות, משותפת הרשאה להפעלהה עבור 1.22

 "(.התשלום הקבוע" )להלן:לשנה ₪  120,000 בסך של תשלום קבוע

 
 במסגרת הצעתו יציע המציע במכרז אחוז מסוים, כהגדרתו לעיל התשלום הקבוענוסף על  1.23

 החלאותו הוא יעביר לחכ"א  ,)לא כולל מע"מ( %15-ושלא יפחת מ, מהרווחים של המרכז

 התשלום הקבועהזוכה יידרש לשלם את  ."(רווחי חכ"א)להלן:" מהשנה הרביעית להפעלה
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לסיומה, ואת רווחי חכ"א החל מהשנה הרביעית ועד  המשותפת מתחילת ההפעלההחל 

  .להפעלה המשותפת ועד לסיומה

 

)ככל  לשלב ב' הןלשלב א' ו הן םיהמציע מתייחס יעל יד ושיוצע יובהר כי רווחי חכ"א

למען  תיפסל הצעתו. -מרווחי המרכז 15%-מציע שיגיש הצעה הנמוכה מ על ידו(. ופעליש

 הסר ספק יובהר כי חכ"א לא תישא בהפסדי המרכז, ככל שיהיו כאלה.

טות להלן: מחזור הכנסות בניכוי ההוצאות המפוררווח= -במכרז זה ובהסכם המצ"ב

 הפעלה, שיווק, הנהלה, מימון ומס.

לרו"ח חכ"א או למי מטעמו, תהא האפשרות לקבל מהזוכה במכרז את כל המסמכים 

בגינם ניתן ללמוד על הכנסות והוצאות המרכז, לרבות )אך לא רק(, דו"חות רווח והפסד, 

 מאזנים, מסמכי הנהלת חשבונות, כרטסות וכיוצ"ב.

במסגרת הסכם  על ידי חכ"א שייקבע ההפעלה, ובמועד מדויקכמו כן, טרם תקופת 

תכנית עבודה תלת שנתית לאישור הוועד המנהל  הזוכה במכרז יגיש ,ההפעלה המפורט

שלוש ות החזויות של המרכז לכל וההכנס בתכנית יפורטו כלל ההוצאותכהגדרתו להלן. 

נית תובא בפני הוועד . התכבו הצפויים להתקיים הפעילויותו לרבות האירועים ,השנים

 .המנהל מדי שנה לצורך קבלת אישור לביצוע עדכונים/שינויים ככל שיידרשו

 
 מרכז האומנויותאת החזקה ב /חכ"אבתום תקופת ההפעלה ימסור המציע לידי העירייה 1.24

כשהוא במצב תקין ופעיל לרבות הציוד, המערכות, המבנים והמתקנים שהותקנו בו כשהם 

וזאת  ו/או העירייה ובהתאם א"חכשלמים, נקיים, תקינים ומוכנים להפעלה, לשביעות רצון 

ללא תמורה כלשהי והעירייה תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה ועפ"י שיקול דעתה 

הזוכה במכרז יהיה רשאי לקחת עמו את כל  ההפעלה. על אף האמור, בתום תקופת הבלעדי

 המטלטלין שאינם מחוברים חיבור של קבע.

 
עקרונות  מסמךוב להלן 9 מופיעות בסעיף המשותפת הוראות נוספות ביחס להפעלה 1.25

 .הפעלהה

  
 :להלן( 16בחינת ההצעות )ראו הרחבה בסעיף 

שיוצעו על ידי  רווחי חכ"אעל סמך המכרז תיבחנה בתנאי הסף של  הצעות שתעמודנה 1.26

ועל פי מדדי איכות אותם קבעה  שיקום, הסכום המבוקש עבור השקעות חכ"א בהמציע

 להלן.  16 והכל כמפורט בסעיף חכ"א

 
בהתאם  שני השלבים התכנון העקרוני המוצע על ידו עבור אתהן יידרש להציג המציע  1.27

בפני חברי  ,עבור שני השלבים המוצעת על ידו העסקית תכניתהוהן  לפרוגראמה המינימלית

הצעה וכל  ,"(ועדת הבחינהו/או נציגי העירייה )להלן:" א "חכועדת המכרזים ו/או נציגי 

 )הצעה כספית+איכות ההצעה( מכרזמסגרת הבהקבועים  םבהתאם למדדי תיבחן

 
יציין המציע את קונספט ההפעלה המוצע על ידו, התכנים  כאמור התכנית העסקיתבמסגרת  1.28

מעבר למינימום אליו הוא  במרכזמספר האירועים העירוניים שיקיים המוצעים על ידו, 
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לנכון  וכל דבר אותו הוא מוצא ,המרכז הקמת מימון אופן, מתחייב במסגרת הסכם ההפעלה

יודגש כי המציע רשאי  .לציין בקשר עם הפעלת המרכז ובהתאם לפרוגראמה המינימלית

להציג פעילויות ותכנים נוספים שאינם מצוינים במפורש במסגרת מכרז זה או במסגרת 

  הפרוגראמה המינימלית ובתנאי שהם תואמים את האמור בהם.

המציע רשאי לתאר את  .נוסף על כך יציג המציע את צורת שיתוף הפעולה העסקי עם חכ"א

חזונו ותפיסתו ביחס לצורת ההתקשרות, אופן קבלת ההחלטות, אופן הניהול המשותף 

 .)מבלי שהדבר יחייב את חכ"א( וכיוצ"ב

 
 :להתקשרות יםמתל םתנאי

של התנאים המצטברים הבאים ההתקשרות עם הזוכה במכרז תלויה בהתקיימותם  1.29

 :"(התנאים המתלים)להלן:"

  .על ידי מועצת העיר אילת  ברוב חבריה התקשרות אישור .א

 

  רי לפקודת העיריות )נוסח חדש(.כאמור בפרק העשיאישור שר הפנים  .ב

  
 .1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה45בהתאם לסעיף  והאוצר הפנים יאישור שר .ג

 
שימושים את האפשר קבלת היתר לשימוש חורג בקרקע עליה בנוי המרכז אשר י .ד

  .שנים לפחות( 5)לתקופה של  המכרזהנדרשים במסגרת 

 
חתימת הסכם התכנון חודשים ממועד  18תוך לא התקיימו התנאים המתלים במלואם  1.30

, מכל סיבה שהיא, יהיה המכרז בטל ומבוטל ולזוכה לא מסמך עקרונות ההפעלהו והשיפוץ

השתתפותו א ו/או העירייה בגין "תהיה כל טענה ו/או תביעה )כספית או אחרת( כלפי חכ

  במכרז והוא לא יהיה זכאי להחזר השקעותיו בגין הגשת ההצעה.

התקיים אחרון התנאים המתלים המועד בו  –" לצורך מכרז זה מועד אישור העסקה"

 האמורים לעיל.

 

 :התקשרות עם קבלן ביצוע

ואשר יובא  לצורך ביצוע העבודות בהתאם לתכנון המפורט שיוגש על ידי הזוכה במכרז 1.31

להתקשר עם  במכרז רשאי הזוכה יהיה ,/עיריית אילת/מהנדס העיר אילתלאישור חכ"א

והאישורים הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע עבודות קבלן ביצוע שעומד בכל התנאים 

 כהגדרתן במכרז. שיקוםה

 

 יובהר כי התקשרות הזוכה עם קבלן הביצוע כפופה לאישורה של חכ"א.  1.32

 
מהנדס העיר  אישורימים מיום  15  במכרז להציג התקשרות עם קבלן הביצוע תוך על הזוכה 1.33

 לתכנון המפורט לביצוע עבודות השיקום והכל כאמור בהסכם התכנון והשיפוץ. אילת

 
ול סעיף לפיו לחכ"א או במסגרת ההתקשרות עם קבלן הביצוע מתחייב הזוכה במכרז לכל 1.34

 צוע.תהא הזכות לפקח על קבלן הבי למי מטעמה
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 הוראות סעיף זה יחולו על כל אחד משלבי הפרויקט. 1.35

 
 
 

  :הפרויקט תכנוןקרקעין והתמצית נתוני המ .2

, לפי תכנית מתאר 1, חלק מחלקה 40014גוש השטח המיועד להקמת מרכז האומנויות הינו  2.1

 .(בהתאמה" המגרשו" התב"ע" –)להלן  עורף הנמל 112/03/2תב"ע מס'  101/02/2

  

מ"ר. 17,000 -כ הינו   הכולל את המבנים ואת השטחים הנוספים כאמור לעיל מגרשהשטח  2.2
  

חברת נמלי ישראל זכויות החכירה במגרש בהתאם להסכם בינה לבין העירייה היא בעלת  2.3

יצוין  .24.11.2041כאשר תקופת החכירה מסתיימת ביום  25.11.1992מיום "( חנ"י)להלן:"

 , מטרת החכירה היא פיתוח העיר אילת.12.4.92מיום  2717 אם להחלטת ממשלהתכי בה

 

בין העיריה לבין חברת מבני תעשייה בע"מ, הוקנו  23.11.92יצוין כי על פי הסכם מיום עוד  2.4

כאשר מטרת חכירת המשנה  31.3.2026לחברה זו זכויות חכירת משנה לגבי המגרש עד ליום 

ת אילת יובמבנה יחד עם עיריהינה לקיים פעולות תרבות, אמנות ואומנות במקרקעין 

באמצעות עמותה או מנהלת משותפת. במסגרת ההסכם התחייבה מבני תעשיה להשתתף 

ריה התחייבה להחזיר למבני תעשיה את י$ והע300,000בשיפוץ המבנה בסכום כולל של 

 ההסכם בין הצדדים לא יצא אל הפועל אך .במבנה מתוך רווחי המרכז לאומנותהשקעותיה 

למבני תעשיה, חובה זו לא תחול על  לחברת ככל שתקום חובת החזר השקעותמובהר כי 

   .המציע

 
 התכנון והביצועמובהר בזאת כי מימון כל שלבי תכנון הפרויקט וכל הוצאה נלווית בגין  2.5

הוצאות המוטלות על חכ"א יהיו על חשבון הזוכה בלבד למעט  )מיסים, אגרות, היטלים וכו'(

הוראות סעיף זה יחולו על שני שלבי הפרויקט בשינויים  .וההסכםבמפורש במסגרת המכרז 

 המתחייבים.

 

את כל ותכלול לפחות תכנון מרכז האומנויות יבוצע על בסיס הפרוגראמה המינימאלית  2.6

על המציעים להציג תכנון  במסגרת התכנון העקרוני המוצע על ידם, יודגש כי.  האמור בה

 יה )למעט קירוי הגג ובינוי פנים בהתאם לצורך(.לשיפוץ ושיקום המתחם ללא תוספת בנ

 
בקרקע, על הבקשות להיתר בניה שתערכנה ע"י  החכירה זכויותהעירייה תחתום, כבעלת  2.7

, באגרות וההיטליםוהעירייה תישא הזוכה לאחר שאלה תאושרנה ע"י העירייה/חכ"א, 

וההיטלים  באגרותלרבות  היתר הבניה, ככל שהם חלים עליה המהווים תנאי להוצאת

הנוגעים למים וביוב ואשר ישולמו )ככל שידרשו( ישירות לתאגיד המים האזורי עין נטפים. 

 הוראות סעיף זה יחולו על שני שלבי הפרויקט בשינויים המתחייבים.

 
  -כ אמור לכלול שיקום של שני אולמות )האחד, בקיבולת של )שני השלבים יחד( המתחם 2.8

איש( וכן שיקום של מבנה מפעל השמנים הקיים  200 -כאיש והשני בקיבולת של  1,500
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בשטח ומבנים נוספים לצורך הקמת כיתות אומן, גלריות ומבנה סדנאות בהם ישולבו בין 

היתר מוזיאון אמנות ומיצג תדמיתי, מרכז הכשרה והדרכה בתחומי האמנות, סטודיו 

-כמגרש בבינוי של שטח ה על שונים, בית קפה ומסעדה. מדוברלאמנויות הבמה, חוגים 

מ"ר שחלקם ינוצל לקיום פעילויות משלימות וירידים  6,400מ"ר וכן פיתוח של כ  4,800

מבקרים בשטחיו הבנויים  2,300תחת כיפת השמיים כך שהמתחם יוכל להכיל בו זמנית כ 

 ומספר דומה של מבקרים בשטחים הפתוחים.

 
מיום מועד  ימים 90 תוך של שלב א' המפורט המציע יתחייב לסיים את עבודות התכנון 2.9

של  מרכז האומנויות על פי התכנון השיפוץ סיים את לו, אישור העסקה כמפורט לעיל

 תוך ובכל מסמכי המכרז, התכנון והשיפוץ , כמפורט בהסכםעל ידי מהנדס העיר שיאושר

הווה הזמנים מ. מובהר כי עמידה בלוח קבלת היתר בניה ממועד  חודשים 12 -מ לא יאוחר

עם הזוכה וכי אי עמידה בלוחות הזמנים, עלולה  הסכם התכנון והשיפוץתנאי יסודי ב

החליט  כל כמפורט בהסכם התכנון והשיפוץ.להביא לביטול ההתקשרות עם הזוכה, ה

 יסכמו הצדדים לו"ז חדש. -הזוכה במכרז להקים את הפרויקט בשלב אחד

יסכמו על המועדים נושא סעיף זה טרם  , אזי הצדדיםככל שהמציע יקים את שלב ב' בנפרד

 תחילת התכנון של שלב ב'.

 

במסגרת תכנון הפרויקט, ישתף המציע את החכ"א בתכנון, והמציע יהיה רשאי להציע  2.10

הוראות   שינויי תכנון ובלבד שהתכנון הקובע לא יסטה מעקרונות התכנון המפורטים לעיל.

 המתחייבים.סעיף זה יחולו על שני שלבי הפרויקט בשינויים 

 
מובהר כי העירייה/חכ"א תהיה רשאית לדרוש שינויים בתכנון המוצע עד לשלב האישור  2.11

הסופי של התכנון והזוכה מתחייב לפעול בשקידה לביצוע השינויים שידרשו ולא תהיה לו 

הוראות סעיף זה יחולו על שני  כל טענה ו/או דרישה כלפי חכ"א ו/או העירייה בנושא זה.

  ט בשינויים המתחייבים.שלבי הפרויק

 
מובהר כי התוכניות והתרשימים של התכנון העקרוני המצורפים הם ברמה של תכנון  2.12

ראשוני בלבד. התכניות והתרשימים כאמור אינם בהכרח מביאים בחשבון את כלל 

האילוצים ו/או הדרישות אשר ייתכנו על פי כל דין וכן את הצורך בביצוע שינויים כלשהם 

ה נוספת על מנת לעמוד בביצוע התכנון על פי כל דין. על כן, מובהר כי אין ולרבות בניי

או מצד הרשויות  א/העירייהבאמור כדי להוות מצג לאישור או הבטחה כלשהי מצד החכ"

ן או מי מטעמ א/העירייההשונות ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החכ"

נתון המופיע בהן ולרבות בקשר לנכונותן, דיוקן בקשר עם תכניות אלה לרבות בקשר לכל 

לבדוק מול הרשויות, היועצים השונים ויתר  המציעוהתאמתן לפרויקט ו/או להקמתו. על 

בהתאם  על כל שלביו הגורמים המוסמכים את היתכנות התכנון ואפשרות ביצוע הפרויקט

 לו ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

 
מלוא ו היתר לשימוש חורגהד במלוא הדרישות הדין לרבות על התכנון הקובע יהיה לעמו 2.13

 הדרישות לנגישות מבנים. 
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תכנית המתאר החלה על המגרש, המגרש מהווה חלק מנמל אילת. יצוין כי נכון למועד על פי  2.14

תב"ע מפורטת הכוללת את שטח  להגיש מתעתדתפרסום המכרז, למיטב ידיעת חכ"א, חנ"י 

בהתאם לאמור בסעיפי המגרש. העיריה תפעל להסדיר את השימושים נושא הפרויקט 

 .לעיל  התנאים המתלים

 
ועל הזוכה במכרז לבצע את  "Turn key"יובהר כי כל שלב משלבי הפרויקט הוא ברמת  2.15

 כישל המרכז וסביבתו. יצוין  והפיתוחכל הפעולות הנדרשות לצורך התכנון, השיפוץ 

תכנון ופיקוח,  עבודות הפיתוח, ,את שיפוץ המבנים וללתכהקמת הפרויקט על ידי הזוכה 

 שיקוםוכי מעבר להשקעת חכ"א ב מערכות, פיתוח, הצטיידות, בלתי צפוי מראש וכדומה

 כמפורט לעיל לא תשקיע חכ"א כל סכום בפרויקט אלא אם צוין אחרת במפורש במכרז זה.

 
של מהנדס העיר ו כנוני נושא מכרז הזה כפוף לאישורם של חכ"איודגש כי כל הנושא הת 2.16

 הגשת בקשה להיתר בניהל וכתנאי טרם אשר יאשרו את כל התכניות אילת

 
יצוין כי חכ"א תפעל לקבלת היתר חורג לשימוש בקרקע אשר יאפשר את השימושים  2.17

שנים  5ים לעיל( לתקופה של הנדרשים במסגרת המכרז )כאמור בסעיף התנאים המתל

כאשר בתווך תפעל לאישור תב"ע מפורטת. מצב בו לא אושרה תב"ע מפורטת עד לתום 

מתחייבת חכ"א להאריך את תקופת השימוש  -השנים של השימוש החורג 5תקופת 

 שנים נוספות כאשר במהלכן תפעל חכ"א לאישור תב"ע כאמור. 5-החורג ל

 
המצוין במסמך זה ו/או בנספחים המצורפים לו מייצג את  מובהר בזאת כי המידע התכנוני 2.18

אולם אין בו כדי  מכרז זהלעירייה נכון ליום פרסום ו/או א המצב בשטח כפי שידוע לחכ"

להוות מידע שניתן להסתמך עליו. באחריות המציע לערוך את כל הבדיקות התכנוניות 

דע האמור בפניה זאת המיוללקט את כל המידע הרלוונטי להצעתו עובר להגשתה. ככל ש

נדרש  והמציעו/או העירייה אינן לוקחות אחריות על תוכן הדברים ו אחכ"אינו מדויק, 

 לערוך בדיקה על חשבונו ובאחריותו ובהתעלם מהמידע, ככל שהוא שגוי ו/או אינו מדויק.

 

 :מימון הפרויקט .3

ויקט יחול במלואו מימון הפר, על ידי המציע( )ככל שיידרשו שיקוםשקעות חכ"א בהלמעט  3.1

אשר יעמיד על חשבונו ובאחריותו את כל המימון הנדרש לצורך תכנון  על הזוכה במכרז

הפרויקט, הקמת הפרויקט והפעלתו ובהתאם לכל הנדרש במסמכי המכרז וזאת ממקורותיו 

  העצמאיים או באמצעות ליווי פיננסי מתאים והכל בהתאם להוראות המכרז.

 

 היקף, מימון מקורות כולל, המרכז הקמת מימון אופן את המציע יגדיר הצעתו במסגרת 3.2

 .המימון ושיטת
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אשר תכלול התייחסות  במסגרת הצעתו יגיש המציע תכנית עסקית לתכנון ולהקמת המרכז 3.3

 .עלויות המימוןו מתווה המימון המתוכנן על ידו, תנאי המימוןל גם

 

אלא אם  לפרויקט ולא יעמידו ערובות לטובתויודגש כי חכ"א והעירייה לא יזרימו הון עצמי  3.4

ככל שתידרש על ידי  שיקוםלמעט השתתפות חכ"א ב) נאמר אחרת במפורש במכרז זה

 (.המציע

 
 מובהר כי הזוכה לא יוכל לשעבד את המקרקעין לצורך מימון הפרויקט.  3.5

 

 :תנאי הסף .4

זה יכול שתוגש במשותף על ידי שני מציעים או יותר אשר חברו  מכרזההצעה במסגרת  4.1

 .זה במשותף ושא מכרזצעה וברצונם לבצע את הפרויקט נביניהם לצורך הגשת הה

במקרה זה, יחתום על ההצעה לפחות אחד מן הגופים אשר חברו יחדיו ואשר חלקו בהצעה 

ף את כל האישורים הליך זה ויצר ושא, על כל המסמכים נ%50הוא לפחות המשותפת 

 הנדרשים )כולל כתב ערבות( בשמו ומטעמו.

המשותפת ואשר  אשר חברו לצורך הגשת ההצעה גופיםמבין ה לפחות אחדלמען הסר ספק,           

לעמוד  נדרש כמפורט לעיל ואשר חתם על ההצעה, %50פחות חלקו בהצעה המשותפת הינו ל

 המפורטים במסגרת המכרז.בכל תנאי הסף 

 

תאגידים רשומים כדין בישראל אשר רכשו את מסמכי המכרז  ,זהים להשתתף במכרז רשא 4.2

 כל הדרישות המפורטות להלן:והעומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, ב

 

מלש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  40,000,000המציע בעל מחזור כספי שנתי של  4.2.1

בנוסח המצורף אישור רואה חשבון . לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע 2016-2015

 .3א' כנספח

 

. לצורך עמידה ₪מיליון  25יקף כספי של לפחות לקיים התחייבות בהיש ביכולתו  4.2.2

נק בישראל או חברת להצעתו מכתב המלצה מב בתנאי זה יצרף המציע להצעתו

 .ביטוח בישראל

 
השנים האחרונות  3למציע לא נרשמה הערת עסק חי במסגרת הדו"חות הכספיים של  4.2.3

( שקדמו להגשת הצעתו והוא לא נמצא בהקפאת הליכים או בהליכי 2016-2014)

כינוס נכסים או בפירוק או בפשיטת רגל. לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה יצרף 

 .4א' כנספחהמציע אישור רו"ח בנוסח המצ"ב 

   
 (2016-2010) השנים האחרונות 7שנים לפחות מתוך חמש בעל ניסיון של מציע ה 4.2.4

 20בהיקף של לפחות  / הפעלות מרכזי תרבות וכיוצ"באירועיםבהפקת הופעות/

 . בכל אחת מחמש השנים האמורות בשנה "חמלש
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למסמכי  רףניסיון קודם המצו בתצהירעל המציע לפרט פרטים בדבר ניסיונו כאמור 

    .5'א כנספחהמכרז 
 
 

₪  500,000 "( על סך שלערבות בנקאיתלהלן: "המציא ערבות בנקאית ) המציע 4.2.5

רז ותנאי (, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכ: חמש מאות אלף ש"חובמילים)

למסמכי המכרז. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות  6א'כנספח בנוסח המצ"ב 

 לחילוט כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

 
 בעל תעודת עוסק מורשה כדין. מציעה 4.2.6

 
המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק  4.2.7

 . 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 4.2.8

 
 אין מגבלה או מניעה חוקית של המציע להתקשר עם חכ"א בהתאם למסמכי המכרז. 4.2.9

 
פרוגראמת תואם את דרישות  ,הנכלל במסגרת הצעתו העקרוני המוצעמציע שהתכנון  4.2.10

 נימאלית.המי התכנון

 

 :המסמכים שיצורפו להצעה .5

 להלן: המפורטיםעל כל מציע לצרף להצעתו את המסמכים  5.1

 

 .1א'כנספח טופס פרטי המציע בנוסח המצ"ב  5.1.1

 

 פרופיל המציע. 5.1.2

 
תשלום שכר ו בדבר העסקת עובדים זריםלרבות תצהיר המציע כתב התחייבות ו 5.1.3

 .2כנספח א'בנוסח המצ"ב מינימום 

 
 .'א2א' כנספחב בנוסח המצ"העדר הרשעות קודמות תצהיר  5.1.4

 
מלש"ח לפחות  40,000,000המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי של אישור רו"ח  5.1.5

 . 3א' כנספחבנוסח המצורף  2015-2016בכל אחת מהשנים 

 
לפיו יש  מכתב המלצה מבנק בישראל או חברת ביטוח בישראל, לפיו יש ביכולתו 5.1.6

 .₪ מיליון  25 לפחות לקיים התחייבות בהיקף כספי של ביכולתו

 
אישור רו"ח המאשר כי למציע לא נרשמה הערת עסק חי במסגרת הדו"חות הכספיים  5.1.7

( שקדמו להגשת הצעתו והוא לא נמצא בהקפאת 2016-2014השנים האחרונות ) 3של 
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 כנספחוסח  המצ"ב נ, בנכסים או בפירוק או בפשיטת רגל הליכים או בהליכי כינוס

 .4א'

 
 
המעיד כי המציע בעל ניסיון של ו ל המציעהמפרט את ניסיונו ש תצהיר ניסיון קודם 5.1.8

בהפקת הופעות/אירועים/  (2016-2010) השנים האחרונות 7חמש שנים לפחות מתוך 

בכל אחת מחמש השנים  מלש"ח 20היקף של לפחות בהפעלות מרכזי תרבות וכיוצ"ב 

ככל  המלצותויש לצרף אסמכתאות  .5א' נספחכ, בנוסח המצ"ב האמורות לפחות

 הניתן.

 
, על כל שטחיו )מבונים ופתוחים( ב'(-)שלבים א' מרכז האומנויות של תכנון מוצע 5.1.9

התכנון המוצע יוגש בעותק קשיח ) את דרישות הפרוגראמה המינימאלית התואם

ויכלול  סקיצה  1:500. התכנון יהיה בקנה מידה של (pdf-ו DWGובקובץ בפורמט 

 ראשונית ותוכנית העמדה. 

 
הכוללת  הפרויקט של ב'(-המרכז )שלבים א' והפעלת תכנית עסקית להקמת 5.1.10

 כולל, המרכז הקמת מימון אופןהתייחסות גם למתווה המימון המתוכנן על ידו, 

קונספט ההפעלה המוצע, התכנים המוצעים,  ,המימון ושיטת היקף, מימון מקורות

במרכז מעבר למינימום אליו הוא  המציע מספר האירועים העירוניים שיקיים

סכם וכל דבר אותו הוא מוצא לנכון לציין בקשר עם הפעלת היב במסגרת המתחי

יודגש כי המציע רשאי להציג פעילויות ותכנים נוספים שאינם מצוינים  .המרכז

במפורש במסגרת מכרז זה או במסגרת הפרוגראמה המינימלית ובתנאי שהם 

 תואמים את האמור בהם.

 
ביחס לצורת  של המציע חזונו ותפיסתו -צורת שיתוף הפעולה העסקי עם חכ"א 5.1.11

 ההתקשרות, אופן קבלת ההחלטות, אופן הניהול המשותף וכיוצ"ב.

 
 .6א'כנספח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בנוסח המצ"ב  5.1.12

 
 .7נספח א' -התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 5.1.13

 
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה )ככל שרלוונטי(  5.1.14

, בנוסח המצורף 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח1)ה 22בהתאם לסעיף 

 למכרז.  8א'כנספח 

 

אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים  5.1.15

 .1976 –ציבוריים התשל"ו 

 
 .תעודת עוסק מורשה 5.1.16
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ואישור עו"ד/רו"ח על מורשי  תעודת התאגדותהיה והמציע תאגיד הוא יצרף  5.1.17

 .החתימה מטעמו

 
 כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע כנדרש. 5.1.18

 
 חתומים על ידי המציע. כי הבהרה שהוצאו, ככל שהוצאו,מסמ 5.1.19

 
 המכרז. קבלה על רכישת מסמכי 5.1.20

 
 .כמסמך ג'טופס הצהרת המציע המצ"ב  5.1.21

 
 המפורטים ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים 5.2

תהיה רשאית לדרוש מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ככל  דת המכרזיםוע לעיל.

 .וזאת גם אם לא נדרשו במסגרת המכרז שתמצא לנכון

 

  :ערבות מכרז .6

חתומה  בנוסח המצ"ב  לטובת חכ"א, אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית 6.1

 "(."ערבות המכרז –)להלן ₪( )חמש מאות אלף ₪  500,000של בסך  6א' נספחכ

 
מהזוכה  מהמציעים או א תהיה רשאית לדרוש"חכו 4.6.18ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  6.2

וזאת עד  כל פעם חודשים נוספים 12במכרז את הארכת ערבות המכרז לתקופה של עד 

  אישור העסקה.למועד 

 
 .א"חכצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד 6.3

 
 , על נספחיו שיפוץהוהתכנון הסכם לכך שהמציע יחתום על כבטוחה תשמש המכרז ערבות  6.4

כבטוחה למילוי  הערבות תשמשוכן  ועל כל מסמך אחר בהתאם להוראות המכרז

הנדרשות לצורך ביצוע חברה, עד להמצאת הערבויות המציע כלפי ההתחייבויותיו של 

 להלן. 7 ההסכם כמפורט בסעיף

 
 לא תידון כלל. –הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  6.5

 
עם חר שייחתמו הסכם התכנון והשיפוץ הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא התקבלה לא 6.6

י ערבות ההשתתפות תוחזר לזוכה במכרז רק כנגד המצאת ערבות יובהר כ הזוכה במכרז.

 ביצוע או רק לאחר הודעה מטעם חכ"א על ביטול המכרז.

 
 

 :ערבויות לביצוע ההסכם .7

 בסעיף זה.בנקאיות אוטונומיות כמפורט  ערבויותהזוכה במכרז יעמיד לטובת חכ"א  7.1
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המציע לחכ"א ערבות ור ימס כמפורט בהסכם התכנון והשיפוץ, ,אישור העסקהבמועד  7.2

להבטחת ( להסכם התכנון והביצוע 1ה' נספח)  ₪( אלף שבע מאות) ₪ 700,000 בנקאית ע"ס

ולהבטחת חתימתו  של מרכז האומנויות ולשיפוץ שלב א' לתכנון הזוכהביצוע התחייבויות 

ככל שהזוכה במכרז יבחר להקים את  ."(ביצועערבות ה)להלן: " על הסכם ההפעלה המפורט

  ש"ח. 1,000,000שני השלבים במקביל, תעמוד ערבות התכנון והביצוע על 

 
השלמת עבודות התכנון, השיפוץ, הפיתוח וכל עבודה אחרת הנדרשת לצורך לאחר גמר  7.3

 ,)בין אם הקים את שלב א' בלבד ובין אם הקים את שני השלבים( תחילת הפעלת המרכז

 רבות בנקאית ע"סע ,הביצועערבות  כנגד אלחכ", ימסור המציע חלת הפעלתותנאי להתוכ

לרבות  עמידת הזוכה בתנאי ההפעלה המשותפת להבטחת ₪(אלף  חמש מאות) 500,000

 "(.ערבות ההפעלהלהלן:") לעניין פיתוח שטחים והבטחת פינוי בתום תקופת ההפעלה

 ההפעלה המשותפת.תקופת  שלושה חודשים לאחר תום רבות זו תעמוד בתוקפה למשךע

יצוין כי מצב בו יקים הזוכה במכרז את הפרויקט בשני שלבים, טרם התחלת התכנון 

המפורט והביצוע של שלב ב', הוא יעמיד לטובת חכ"א ערבות תכנון ביצוע עבור שלב ב' 

 א'.לערבות ההפעלה של שלב  ובמקביל לעיל וזאת בנוסף 7.2כאמור בסעיף 

 

נוסף על כך ובמקביל להעמדת ערבות ההפעלה, יעמיד הזוכה במכרז ערבות בדק בסך של  7.4

להסכם התכנון והשיפוץ וזאת לצורך הבטחת טיב  4כנספח ה'בנוסח המצ"ב ₪  200,000

"(. ערבות הבדק תעמוד לתוקפה לתקופה של שנתיים ערבות בדקעבודות השיקום )להלן:"

סעיף זה יחול על שני שלבי ההקמה. ככל שהזוכה במכרז יחליט . למרכז 4קבלת טופס מיום 

 ₪. 400,000תעמוד ערבות הבדק על  -להקים את שני שלבי המרכז יחד

 

 :ביטוחים .8

 שיזכה במכרז יזםלקיום ביטוחים על ידי ה חכ"אתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  8.1

" ו/או הוראות הביטוחו/או "" דרישות הביטוח" )להלן: "ביטוחיםזה " 8המפורטות בסעיף 

 .", בהתאמה(הביטוחים"

 
בהסכם התכנון בהתאם לתנאים המפורטים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  8.2

 נספחי הביטוח בנספח" לרבות יזםה יביטוח" -להסכם התכנון והשיפוץ 20סעיף  והשיפוץ,

 (2) 3ה'  ונספחיזם בתקופת ההקמה" אישור ביטוחי ה" להסכם התכנון והשיפוץ, (1) 3ה' 

 .יזם בתקופת ההפעלה"אישור ביטוחי ה" להסכם התכנון והשיפוץ

 
המפורטות  הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  8.3

 ומצהירבמלואן וההסכם  המכרזלפי מסמכי והשירותים ואת מהות העבודות ולהלן  לעיל

 לעיל כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  בזאת כי קיבל ממבטחיו

 .ולהלן
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 חכ"אבידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 8.4

וכתנאי  "(העבודותעבודות השיפוץ וההקמה )להלן: "לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע 

)בנוסחו  יזם בתקופת ההקמהאישור ביטוחי ה" להסכם (1) 3ה'  נספחאת לתחילתן, 

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

 
 )הן ביחס לשלב א' והן ביחס לשלב ב' ככל שיופעל על ידו(בתום תקופת השיפוץ וההקמה  8.5

 הביטוחים את לבצע על סיום העבודות, על הזוכה במכרזולאחר קבלת אישור בכתב מחכ"א 

וכתנאי  ההפעלה תקופת לא יאוחר ממועד  חכ"אבידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים

)בנוסחו  יזם בתקופת ההפעלהאישור ביטוחי ה" להסכם (2) 3ה'  נספחאת , לתחילתה

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. 

 
בכפוף כאמור לעיל ולהלן, מתחייב היזם כי עריכת הביטוחים  יאישורהמצאת בנוסף ל 8.6

בגין כל אחד משלבי  הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםלה  ימציאבכתב  חכ"א לדרישת

 .המכרז וההסכם

 
בכל אחד מהשלבים כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח מובהר בזאת במפורש כי  8.7

שנקבע לכך. לאחר יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד המפורטים לעיל, 

 .הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 

( עלולים (2) 3ה' ו (1) 3ה' נספחים )קיום הביטוחים  ימובהר, כי שינויים ביחס לאישור 8.8

, ככל שייערכו שינויים חכ"אלגרום לפסילת ההצעה. לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

תהא  חכ"א( (2) 3ה' ו (1) 3ה' נספחים ) יזםביטוחי ה יו/או הסתייגויות ביחס לאישור

הנוסח המחייב הינו כאשר ו/או לבקש את תיקונם בנפרד הם כל אחד מרשאית להתעלם מ

 הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

 
להסכם התכנון  (1) 3ה'  נספחאי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  8.9

 , חתום כדין על ידי מבטחי המציע"ההקמה אישור ביטוחי היזם בתקופתוהשיפוץ "

כדין על  מה, חתופטור מנזקים –הצהרת היזם  ()א(1)3ה'נספח  לרבות, )בנוסחו המקורי(

למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  רשאית תהאהחברה היזם )בנוסחה המקורי(, ידי 

 כנדרש. עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםה

 
, (2) 3ה'  נספחאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  8.10

תהא  חכ"א ,, חתום כדין על ידי מבטחי המציעיזם בתקופת ההפעלהישור ביטוחי הא

 בשל אי הצגת האישור החתום תקופת ההפעלהלמנוע ממנו את מועד תחילת  רשאית

 .כנדרש

 
אי במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 8.10 –ו  8.9בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  8.11

בסעיפים כאמור , ((2) 3ה' ו (1) 3ה' נספחים )יזם אישור ביטוחי ה ינספחאיזה מהמצאת 
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כמי  יזםלראות ברשאית  חכ"א, בכל שלב ובהתאם להחלטתה, תהא ללעי 8.10 –ו  8.9

 .במכרז יזםו/או לבטל את זכייתו של ה ההסכםשהפר את 

 
אלא  ין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחיםיודגש כי בשלב הגשת ההצעות א 8.12

המציע כי בדק עם מבטחיו ואין והצהרת אישור  ים, המהוובחתימה וחותמת של המציע

 .להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 
בידיו חתימת המציע על נספחי הבטוח משמעה כי המציע בחן את דרישות הביטוח וכי יש  8.13

 התחייבות של מבטח ישראלי לעריכת הביטוחים הנדרשים ללא הסתייגויות כל שהן.

 
יעשה זאת במסגרת הליך שאלות ההבהרה  דרישות הביטוחמציע המעוניין להשיג על  8.14

 להלן. 14כמפורט בסעיף 

 

 :אופן ההפעלה המשותפת .9

)הקרקע וכל  יועמד המרכזהנדרשים,  םאישוריכל הקבלת מרכז ולאחר עם תום הקמת ה 9.1

תקופת חודשים )להלן: " 11-שנים ו 24לתקופה בת  שיתוף הפעולה,הבנוי עליה( לרשות 

בהפעלה וניהול משותף של המרכז בהתאם להוראות  יחלו הזוכה וחכ"או "(ההפעלה

ותכנית ההפעלה שהוגשה על ידי הזוכה במסגרת הצעתו  המפורט המכרז, הסכם ההפעלה

יובהר כי הוראות סעיף זה, לעיל ולהלן, יחולו גם על  "(.תףהניהול המשובמכרז )להלן: "

 הפעלת שלב ב' )ככל שמרכז יוקם בשני שלבים(.

 

מי מטעמו אשר באמצעות בעצמו או  המתחם תעשה על ידי שיתוף הפעולה הפעלת ותחזוקת 9.2

 יבחר במשותף על ידי הצדדים. 

 

 הנובעים ת וההיטליםלמען הסר ספק, המציע יידרש לשאת בכל עלויות המיסים האגרו 9.3

 ., ככל שיחולומתקופת ההפעלה ומההפעלה עצמה

 
כמו כן הזוכה במכרז יישא בכל העלויות הנדרשות לצורך ההפעלה, התפעול והתחזוקה של  9.4

 המרכז.

 

גוף ללא הקמת  שיתוף פעולה עסקיבכוונת חכ"א כי הניהול המשותף יתבצע באמצעות  9.5

 "(.שיתוף הפעולה)להלן:"משפטי נפרד 

 
באמצעות  ניהול המרכזעל  , בהחלטה משותפת, יוכלו להחליטוהזוכה אף האמור, חכ"א על 9.6

והכל כמפורט בהסכם התכנון והשיפוץ ובמסמך עקרונות  י שיוקם לצורך כךגוף משפט

 .ההפעלה
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או מי  נציגים של חכ"א/ העירייה שנימיוקם ועד מנהל המורכב  שיתוף הפעולה לצורך  9.7

ה נציגים של הזוכה במכרז או מי מטעמו ארבעו מטעמם )לרבות תאגיד התייירות העירוני(

  "(.הוועד המנהל)להלן: "

 
מרכז נעשית בהתאם בפעילות המרכז יכללו בין היתר פיקוח כי ה תפקידי הוועד המנהל של 9.8

 ההפעלה המפורט. להסכם

 
להפיק  יהיה רשאי שיתוף הפעולה, לעילכהגדרתה  לה, במהלך תקופת ההפענוסף על כך 9.9

מכירת כרטיסים לארועים/מופעים/הצגות/רישום לחוגים  בדרך של המרכזהכנסות מן 

שטחי מפעילים של ין בגו באולמות שכירות/שימושדמי  לידיה לקבל ולכיתות אמן וכמו כן

 המכרז וההסכם.ו/או הכנסות נוספות הכל בכפוף להוראות  אחריםשטחים מסחר ו

 
כ"א או למי מטעמו, תהא האפשרות לקבל מהזוכה במכרז את כל המסמכים בגינם לרו"ח ח 9.10

ניתן ללמוד על הכנסות והוצאות המרכז, לרבות )אך לא רק(, דו"חות רווח והפסד, מאזנים, 

 ב.מסמכי הנהלת חשבונות, כרטסות וכיוצ"

 
  .רכזרשאית לתת מעת לעת הוראות בכל הנוגע לביצוע ולהפעלה של המ אחכ" 9.11

 
המרכז, ככל קיומם של רישיונות עסק לכל העסקים הפועלים בשטחי  יוודא הפעולה תוףשי 9.12

, על שוכרי שטחי השירותים הנלווים כל תשלום החל על באי המרכז וכן לגבות שיפעלו

  ם.השוני וועל משתמשי חלקי מרכזב

 
ובמועד מדויק שייקבע על ידי חכ"א במסגרת הסכם ההפעלה  טרם תקופת ההפעלה 9.13

בתכנית . תכנית עבודה תלת שנתית לאישור הוועד המנהל הזוכה במכרז יגיש המפורט,

 לרבות האירועים ,שלוש השניםוההכנסות החזויות של המרכז לכל  יפורטו כלל ההוצאות

המנהל מדי שנה לצורך קבלת . התכנית תובא בפני הוועד הצפויים להתקיים בו והפעילויות

 תכנית כאמור תוגש מדי שלוש שנים. אישור לביצוע עדכונים/שינויים ככל שיידרשו.

 

כדי לחייב את  במסגרת הצעתו על ידי המציע המוצע יובהר כי אין באופן שיתוף הפעולה 9.14

 חכ"א במסגרת ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

 

  :ומידע המסופק למציעים הצהרות המציע .10

הגשת הצעתו של המציע כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיו ידועים  10.1

ונהירים לו, כי הוא בעל כל הידיעות, הכישורים המקצועיים והאחרים, וכי הוא מסוגל מכל 

הכול כמפורט במסמכי המכרז וכי הוא  -מכרז ה ושאדות נוהעבכל בחינה שהיא לבצע את 

, דמי ההשקעה, הפעלת ותחזוקת המרכז וכל הוצאה "אמודע לעלויות בקשר עם רווחי חכ

 אחרת הקשורה בביצוע הוראות המכרז בין אם מצוינת בהם במפורש ובין אם לא.
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 -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  10.2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
ויודגש כי על המציע במכרז חלה חובה לבדוק את כל המידע הנדרש לרבות מצבו  יובהר 10.3

הפיזי והתכנוני של המרכז, דרכי הגישה אליו, הכדאיות הכלכלית וכל דבר אשר עלול 

שמע כל טענה ביחס לאמור לאחר הגשת ההצעות לא תי להשפיע על הצעתו במכרז שכן

 מכרז זה.אמור באו ביחס לכל עניין הנוגע ל בסעיף זה

 
הינם נתונים כלליים  מכרז זהכי המידע והנתונים אשר נמסרים למציעים במסגרת  מובהר 10.4

 בלבד. 

 
זה,  ממכרז זהעל המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים  10.5

, גבולותיו וסביבותיו, בחינת המצב התכנוני והקנייני המרכז, ולרבות )ומבלי לגרוע( מסמכי

החל על שטחי הפרויקט )לרבות הוראות תכניות המתאר החלות, בחינת הרגולציה החלה על 

פרויקטים דוגמת הפרויקט, הבקשות וההיתרים השונים, תוכניות סטטוטוריות בהכנה 

קיום התחייבויותיו על פי  וכיוצ"ב(, מועדים ולוחות זמנים צפויים להקמת הפרויקט לצורך

, התאמת שטחי הפרויקט והציוד שיהיה בהם התכנון והשיפוץהצעתו ועל פי הוראות הסכם 

להוראות כל דין, כל רישיון ו/או היתר הנדרשים על פי כל דין להקמת הפרויקט וכן כל נתון 

וונטי משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי או עסקי, ביחס לכל אחד מאלה, אשר רל

  .מסמכי המכרז כללצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכלול התחייבויות המציע על פי 

 
או כל מידע שנמסר או  המכרזהסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי  10.6

או מי  אהינה באחריות המציע בלבד וחכ" כואו מי מטעמה במהל חכ"איימסר לידיו על ידי 

סוג שהוא של נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי  מטעמה לא תשא באחריות לכל

 מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

 
יחד עם הוראות הדין, כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לעת. למען  המכרזיש לקרוא את מסמכי  10.7

 המכרזסמכי הסר ספק, מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במ

 .אשר עשויים להשפיע על המציעים, ועל כן המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה

 
המציע מצהיר כי ידוע לו כי בכל מקרה בו לא יתקיים תנאי מהתנאים המתלים או מצב בו  10.8

המכרז יבוטל או מצב בו מסיבה כלשהי לא ייחתם הסכם עם הזוכה במכרז, המציע לא 

כספי כלשהו בגין השקעתו בהגשת ההצעה או בכל נושא אחר הקשור  יהיה זכאי להחזר

 לפרויקט.

ימנע מלעסוק בכל עיסוק או פעילות, במישרין או בעקיפין, בין  הזוכה במכרז-אי תחרות 10.9

בפרויקט.  הבעצמו ובין ע"י גוף משפטי אחר שבבעלותו המלאה או החלקית, אשר מתחר

 פרויקט דומה או זההכל  או יפעיל ר כי לא יקיםה, היזם מצהימבלי לגרוע מהאמור בסעיף ז

. הפרת הוראות סעיף זה תהווה מהמרכזק"מ  100ברדיוס של  לפרויקט נושא מרכז זה,

 .המכרז והסכמי ההתקשרות מכוחוהפרה יסודית של 
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 :הגשת ההצעות ומועדים .11

 הצעות תוגשנה על גבי מסמכי המכרז בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע.ה 11.1

 

בימים א'  25.4.17החל מיום כהגדרתם לעיל,  א"חכמשרדי מסמכי המכרז ניתן לרכוש באת  11.2

אשר לא יוחזר בכל  )כולל מע"מ(₪  1,000 תמורת סך של ,13:30-08:30ה', בין השעות  –

  מקרה.

 
, וישתתף בכנס חכ"איוכל להשתתף במכרז רק מי שיקנה את מסמכי המכרז במשרדי  11.3

 ובסיור. המציעים

 
, למלא את יתר ד' כמסמךעל המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב  11.4

 .המצורפים הפרטים המופיעים בהצעה וכן למלא את כל הסעיפים במסמכים ובנספחים

 
 בחתימה וחותמת החברה, כשהם חתומים על ידו, מסמכי המכרזכל על המציע להגיש את  11.5

המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על במקום וכן חתימה מלאה כל דף,  בתחתית

, לציין בכתב ברור על מסמכי המכרז את שמו, ההסכמים המצורפים למסמכי המכרז

על פי  הנדרשיםוהמסמכים האישורים כל ולצרף את כתובתו ואת תאריך הגשת ההצעה 

  ., אשר תיחתם אף היא על ידו, במעטפת המכרז המיועדת לכךתנאי המכרז

 

לא יאוחר חברה, תיבת המכרזים במשרדי הב במסירה אישית, הפקידל את ההצעות יש 11.6

א בעת רכישת חוברת "שנמסרה על ידי חכ במעטפה סגורה 0041:בשעה  4.6.17 מיום

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על  .המכרז

 אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

 
א תהיה רשאית לדרוש מהזוכה במכרז ". חכ4.8.16 בתוקף עד ליוםההצעה במכרז תהא  11.7

למועד אישור חודשים נוספים וזאת עד  12להאריך את תוקף הצעתו לתקופה של עד 

   העסקה כהגדרתו לעיל.

 

 :אישור הכנסת שינויים והסתייגויות .12

 אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 12.1

 

סתייגות המציע בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הא תהא רשאית לראות "חכ 12.2

 ולפסול את הצעת המציע. מתנאי המכרז/ההסכם

 

 :כנס מציעים .13

 .מרכזולאחר מכן יתקיים סיור ב א"חכבמשרדי  ייערך כנס מציעים 12:00שעה  4.5.17ביום 

 למכרז. מהווה תנאי להגשת ההצעה ובסיור השתתפות בכנס המציעים
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 :הבהרה ותיקונים למכרזשאלות  .14

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או  14.1

ממסמכי המכרז ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו 

את השאלות יש להפנות באמצעות דואר . 11.5.17, וזאת עד ליום תתקבלנה בכתב בלבד

 :בלבד בנוסח שלהלן  wordהשאלות יועברו בקובץ  ,limor@eec.co.ilאלקטרוני שכתובתו 

 

 

 
 

בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו  רוכשי מסמכי המכרזתשובות תינתנה בכתב בלבד לכל  14.2

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. לאחר מסירת התשובות, לא תתאפשר הגשת שאלות 

והבהרות נוספות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב 

 . חכ"א, יחייבו את חכ"אואשר יפורטו במסגרת תשובות 

 
מך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסת 14.3

ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או  חכ"אניתנו כאמור, בכתב. 

הסברים שיינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי עירייה או עובדי החברה ו/או מי 

 ה.מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהר

 
רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  חכ"א 14.4

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים 

 מסמכי המכרז ירוכשכאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

. לא תישמע כל חכ"אי לפי  הפרטים שימסרו על ידם לבפקסימיליה או בדואר אלקטרונ

טענה ממשתתף אם לא נמסרו על ידי הנציג מטעמו מספר פקסימיליה ו/או כתובת דואר 

 אלקטרוני נכונים. 

 

 :א"החלטות חכ .15

ביותר  המצרפית הטובהההצעה מתחייבת לקבל את הצעתו של המציע שיציע את  א"חכאין  15.1

 .או הצעה כלשהי

 
רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה שונה באופן בלתי  ועדת המכרזים 15.2

 סביר מתנאי המכרז.

 

 השאלה/בקשת ההבהרה מס' העמוד והסעיף בפניה מס' סידורי

   

   



23 

 

בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה  תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא חכ"א 15.3

אינם מספיקים לפי שיקול  ת אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריואו העירייה או של רשו שלה

 וע, כנדרש עפ"י דין.דעתה, כפוף לקיום שימ

 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  חכ"א 15.4

ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת  ההצעה

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 
יע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מצ 15.5

 מבין השניים.  הגבוההמחיר 

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  15.6

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 

 

 
וההפעלה כפופה לאישור  שיפוץההתכנון וידוע למציע כי ההתקשרות עם המציע בהסכמי  15.7

לאישור  ,העירייה ברוב חבריה כאמור בפרק העשירי לפקודת העיריות )נוסח חדש( מועצת

 לעיל. 1.29 ולקבלת היתר לשימוש חורג כאמור בסעיף הפנים והאוצר ישר

 
או היה ולא  או האוצר ולא אושרו ההסכמים כאמור ע"י מועצת העירייה או שר הפנים היה 15.8

א ו/או העירייה, "לא ייחשב הדבר כהפרת ההסכמים מטעם חכ  ,יינתן שימוש חורג כאמור

  א ו/או העירייה."ולמציע לא תהא זכות לסעד כלשהו כנגד חכ

 

 :בחינת ההצעות .16

 :שלב א': בדיקת מסמכי ההצעה

 סף, הצעתוומציע שלא יעמוד בתנאי ה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף חכ"א  16.1

 .לא תבוא במניין ההצעות הכספית

 

 להצעה צורפו כל המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים חכ"א כיתבדוק נוסף על כך,  16.2

בצורה נכונה ותקינה. החברה תהיה רשאית לפנות למציעים  וטופס הצעת המציע מולאוכי 

 לשאלות או בקשות לצירוף מסמכים בשלב זה בהתאם לשיקול דעתה.

 
 כלל המסמכים הנדרשים, צורפו אליהן הן עומדות בתנאי הסף וכיהצעות אשר יימצאו כי  16.3

 . לשלב ב'תעבורנה 
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האפשרות, לזמן לוועדת הבחינה על אף כל האמור לעיל, יובהר כי חכ"א שומרת לעצמה את  16.4

והאם צרף את כל  מציע שטרם התברר לגביו סופית האם הוא עומד בתנאי הסף של המכרז

 .המסמכים הנדרשים

 

 :ניקוד מרכיב האיכות': בשלב 

הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה   16.5

)יש לצרף מסמכים  להלןנים המפורטים והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י הקריטריו

 מתאימים, ככל שנדרש(.

 או מי מטעמהועדת המכרזים המציעים במסגרת מכרז זה, בכוונת לשם בחינת הצעות   16.6

לבחון את ההצעות שיוגשו במסגרת ההליך, לדרג את ההצעות על פי הקריטריונים הקבועים 

בהליך, לקיים שיחות עם המציעים ככל שיהיה בכך צורך, לבצע בירורים נדרשים כגון 

שיחות עם ממליצים וכד' ולהעביר את המלצותיה לגבי דירוג ההצעות לוועדת המכרזים של 

 החברה.

 
מצוין ההצעה הסופי במסגרת המכרז. הציון המקסימאלי אותו  60%ה ציון האיכות יהוו 16.7

 .נקודות 60ניתן לקבל הוא 

 
יתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע אינה עומדת  אםלמען הסר ספק, יובהר כי  16.8

 רשאית לפסול הצעה זו. החברהבתנאי הסף, תהיה 

 
 :להלן פירוט הקריטריונים לדירוג האיכות 16.9

 נק'(; 10)עד  התכנים המוצעים על ידי המציעוקונספט ההפעלה  -

 נק'(; 5)עד  מעבר למינימום הנדרש הנתח שיוקצה לאירועים עירוניים -

  נק'(; 7)עד  התכנית העסקית -

 נק'(; 7)עד  , תערוכותם, אירועיהניסיון בהפקות טלוויזי -

 נק'(; 5)עד  אופן המימון המוצע -

   נק'(; 10כנון העקרוני המוצע על ידי המציע )עד הת -

חזונו ותפיסתו של המציע ביחס לצורת  -צורת שיתוף הפעולה העסקי עם חכ"א -

 .נק'( 6)עד  ההתקשרות, אופן קבלת ההחלטות, אופן הניהול המשותף וכיוצ"ב

 .נק'( 10מהמציע )עד התרשמות כללית  -

או מכרזים הכלי עזר אשר ישמש את ועדת  םמובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה ה

אינה מחויבת לבחור בהצעה שזכתה  מכרזיםלצורך דירוג ההצעות בלבד. ועדת ה טעמהמי מ

לדירוג הגבוה ביותר כהצעה הזוכה. הוועדה רשאית להתחשב בפרמטרים ושיקולים 

 .נוספים בהחלטותיהרלוונטיים 

 

 :בדיקת המחיר המוצע': גשלב 
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הכספית  ויבוצע דירוג ההצעהת והכספי ייבחנו ההצעותההצעות,  איכות לאחר סיום ניקוד 16.10

)יודגש כי פתיחת ההצעות הכספיות תתבצע במועד פתיחת תיבת  שהגישו המציעים

 .המכרזים(

 :כמפורט להלן בבחינת ההצעות 40%  -ההצעה הכספית 16.11

המוצע על ידי המציע מהרווחים של המרכז החל מהשנה הרביעית האחוז   16.11.1

 עות.בבחינת ההצ %20 -(%15-ואשר לא יפחת מ) להפעלה

)לא  ₪ 1,300,000סכום ההשתתפות המבוקש מחכ"א ואשר לא יעלה על  16.11.2

 -עבור שלב ב' )לא כולל מע"מ(₪  800,000עבור שלב א' ועל  כולל מע"מ(

 .בבחינת ההצעות  20%

יקבלו  המציעיםנקודות ושאר  20קבל יביותר  גבוהה ר יציע את אחוז רווחי חכ"אמציע אש 16.12

ביותר עבור  הנמוךמציע אשר יציע את סכום ההשתתפות המצרפי  ניקוד ביחס אליו.

נק' ושאר המציעים יקבלו ניקוד  20יקבל ציון של  (,0)ניתן להציע  שיקוםהשקעות חכ"א ב

 ביחס אליו.

 
 
 
 
 
 
 

 :המצטברבדיקת ': גשלב 

בשלב זה יחושב סכום הנקודות של כל ההצעות הכשרות בהתאם למפורט לעיל, כאשר לציון  16.13

 .40%ולציון בפרמטר המחיר יינתן משקל של  60% בפרמטר האיכות יינתן משקל של

 

הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות בהתאם לאמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל  16.14

 ההצעה ביחס ליתר ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

 ציון בפרמטר האיכות + ציון בפרמטר המחיר = ציון מצרפי

 

מצהיר  יע ביותר או כל הצעה שהיא והמצ  המתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה חכ"א אין 16.15

רווחי חכ"א המוצעים על ידו כמו גם הסכום אותו נקב עבור השקעות חכ"א כי כי ידוע לו 

 איכות מדדי גם  קבעה  חכ"אאינם מהווים את המדד היחידי לבחינת ההצעות וכי  בהקמה,

 לצורך בחינת ההצעות.

 

רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו/או  חכ"א 16.16

מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או 

גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת  המציעאישורים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של 

נו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליה , חוסנו הכלכלי, ניסיוהמציעעל מנת לבחון את 

כאמור, לרבות עמידת המשתתף בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז שפורטו לעיל וזאת 
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במכרז, והן מהגורמים שפורטו על ידו בתצהיר להוכחת הניסיון שהגיש ו/או  המציעהן מ

 בהמלצות שהגיש במסגרת הצעתו ו/או מצדדים שלישיים. 

 
שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב  רשאית לקחת בחשבון חכ"א 16.17

לבצע את העבודות והחוזה המוצע, את  מציע, את אמינותו וכושרו של המציעהעבודה של ה

ניסיונה של העירייה ו/או גופים הקשורים עימה עם המשתתף בעבר וכן את ניסיונו של 

 המציע בעבודות קודמות. 

 
צעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או עם מתחייבים בהגשת ה המציעם 16.18

תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם  חכ"אמי מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 

 אינו משתף פעולה באופן מלא. המציעלדעתה 

 
והיא רשאית לעשות  המציעהחברה, ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לברר פרטים אודות  16.19

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי.נכון לעשות כןאם תמצא לכן, 

 
 . חכ"אההצעה הזוכה במכרז תקבע בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  16.20

 
 
 
 
 
 

 :חובת הזוכה במכרז .17

לחתום על הסכם "(, יהא עליו הזוכהמציע שיקבל הודעה בכתב על זכייתו במכרז )להלן: " 17.1

ואישור על קיום ביטוחים  להמציא את ערבות התכנון והביצועהתכנון והשיפוץ על נספחיו, 

ם לחכ"א כשהם חתומים כדין ולהחזיר (,ביטוחיםלעיל ) 8בהתאם ובכפוף לנדרש בסעיף 

 א לזוכה בדבר זכייתו במכרז."ימים מתאריך הודעת חכ 10וזאת תוך 

 
ה יו/או העירי א"חכחלקם, תהא לעיל, כולם או וכה אחר התנאים האמורים לא ימלא הז 17.2

ן הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל וזאת לפי שיקול דעת ע הבא בתורהמצירשאיות להתקשר עם 

 טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  העירייה עם מציע אחר במקומו.

 
א ו/או "מתחייב הזוכה לפצות את חכ –א ו/או העירייה עם מציע אחר "התקשרה חכ 17.3

א ו/או העירייה "צעתו הוא, וחכהעירייה בגין ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידם לבין ה

תהינה רשאית לצורך זה לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע. הפרש ההצעות יקבע 

א ו/או העירייה לבין ". היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי חכגורם שתמנה חכ"אע"י 

הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, 

 א ו/או העירייה תהינה רשאיות לחלט את הערבות במלואה."וחכ

 
א ו/או העירייה כנגד "אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות חכ 17.4

 הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
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שייקבע ע"י  הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם הסכם עם מי 17.5

 א כזוכה."חכ

 

 :מסמכי המכרז וטבלת ריכוז מועדים .18

 המסמכים המפורטים מטה מצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 .מסמך א' –תנאי המכרז ומידע כללי למציע  18.1

 .1נספח א' -טופס פרטי המציע 18.1.2

נספח  -בדבר העסקת עובדים זרים לרבות  כתב התחייבות ותצהיר המציע 18.1.3

 .2א'

 .א2נספח א' -תצהיר העדר הרשעות קודמות 18.1.4

 40,000,000אישור רו"ח המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי של  18.1.5

 .3נספח א' -2015-2016מלש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 

אישור רו"ח המאשר כי למציע לא נרשמה הערת עסק חי במסגרת הדו"חות  18.1.6

ת הצעתו וכי ( שקדמו להגש2016-2014השנים האחרונות ) 3הכספיים של 

הוא לא נמצא בהקפאת הליכים או בהליכי כינוס נכסים בפירוק או פשיטת 

 .4נספח א' -רגל.

תצהיר ניסיון קודם המפרט את ניסיונו של המציע והמעיד כי הוא בעל ניסיון  18.1.7

( בהפקת הופעות 2016-2010השנים האחרונות ) 7שנים לפחות מתוך  5של 

 .5נספח א' -"ח בשנהמלש 000,00020,ואירועים בהיקף של 

 .6נספח א' -ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 18.1.8

 .7נספח א'-התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 18.1.9

נספח  -אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה 18.1.10

 .8א'

 .'מסמך ב –הפרוגרמה המינימאלית  18.2

 .'גמסמך  – הצהרת המציעטופס  18.3

 .ד' מסמך -טופס הצעת המציע 18.4

 .מסמך ה'- הסכם התכנון והשיפוץ 18.5

 .1נספח ה' -ערבות ביצוע להסכם התכנון והשיפוץ 18.5.1

 .2נספח ה' -ההפעלה עקרונות מסמך 18.5.2

 .(1)3נספח ה' -אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה 18.5.3

 .()א(1)3נספח ה' -הצהרה על מתן פטור מאחריות 18.5.4

 .()ב(1)3נספח ה' -הצהרת עבודות בחום 18.5.5

 .(2)3נספח ה' -בתקופת ההפעלהאישור ביטוחי היזם  18.5.6

 

 :טבלת ריכוז מועדים 18.6
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 המועד הנושא

במרכז  מפגש מציעים וסיור

 )חובה(

4.5.17 

מועד אחרון להגשת שאלות 

 הבהרה

11.5.17 

 14:00בשעה  4.6.17 מועד אחרון להגשת ההצעות

 

 

 , מנכ"ל אבי כהן                       

 בע"מ)חכ"א(  אילתהחברה הכלכלית ל 

 

 

 

 

 

 

 

 1פח א'נס

 לכבוד

 בע"מ )חכ"א( אילתלהחברה הכלכלית 

 מידע ארגוני
 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:
 

 שם המציע: _____________________________________ .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________
 

 הרשום: _____________________________________________.כתובת המשרד 
 

 מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
 

   עיסוק המציע:תחומי  .2
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 אנשי המפתח אצל המציע: .3
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 שנות ותק                                תחום התמחות                                                 שם

 
3.1 _______            __________________________      __________________________ 

3.2 ______           __________________________       ___________________________ 

3.3 _______           __________________________       __________________________ 

3.4 _______           __________________________        __________________________ 

3.5 _______           __________________________      __________________________ 

3.6 ___________________________           __________________________       ______ 

3.7 _______           __________________________       __________________________ 

 
איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,   .4

כל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות מס'  סלולארי: _______________  ופניות, כ
 שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

 בכבוד  רב,                                                                                                                               
 

                                                                                        _________________________ 
 חותמת וחתימת המציע                                                                                 

 2נספח א' 
 לכבוד

 בע"מ )חכ"א( החברה הכלכלית לאילת
 

 ג.א.נ.,

 המציע התחייבות כתב

 
אני הח"מ _______________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת 

 'מס פומבי "( במכרזהמציע___________________ ב____________________ )להלן: "
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  ,5/2017מ/

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 

 המציע עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז. .1

 

  המציע ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשעו .2
ואם לפי חוק שכר מינימום או בעבירה לפי חוק עובדים זרים  ביותר משתי עבירות

כי במועד הגשת ההעצות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –הורשעו ביותר משתי עבירות 
 ההרשעה האחרונה.

 
נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד  .3

ז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם עניינים בין ביצוע העבודות נושא מכר
הוא ממלא וככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז הוא מתחייב להודיע לעירייה באופן 
מיידי על כל סיבה שבגללה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד 

 עניינים כאמור לעיל.
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חרת להתקשר עם חכ"א בהתאם להוראות כי למציע אין כל מניעה חוקית או כל מניעה א .4
 המכרז וההסכם.

 
כי היה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי הוא יקיים את כל חובותיו בעניין  .5

שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 
 על המציע כמעסיק  וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 

למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה ידוע  .6
יסודית של תנאי המכרז והחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא 
שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות 

גורם אחר לביצוע העבודות  הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם
נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא 

 בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו.
 

                    _____________                           _______________________________ 
 תאריך                                 חתימת המורשה                          חתימה  וחותמת המציע       

 

 אישור
 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 
ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הופיע/ה בפני ___________________________ נושא/ת  

הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 
 וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

                                               _______________ 

 דין –עורך                                           

 

 א'2נספח א'

 קודמותתצהיר העדר הרשעות 

 

___, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר ___________, נושא ת.ז. __________אני הח"מ, _

את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

 כדלקמן:

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל  .1

 *, שהינה בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במציעבע"מ ____________בחברת______

 – בהתאמה להלן) 5/2017מ/מס'  פומבי ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז

 .("החברה" –"המכרז" ו 

 :* )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -י בהנני מאשר, כ .2

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

 , הכל כמפורט להלן: *הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב

_______________________________________________.____________________ 

 :* השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  10 -הנני מאשר, כי ב .3
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 הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון לא .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_______________.____________________________________________________ 

 :* הנני מאשר .4

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 )או לחלופין(

, הכל כמפורט *ד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עווןתלוי ועומ .ב

 להלן:

_______________._____________________________________________________ 

 

 :* הנני מאשר .5

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או  .א

אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות  בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, או

  .1981 –לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או  .ב

בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק 

 , הכל כמפורט להלן:*1981 –תשמ"א המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

______________.______________________________________________________ 

 :* הנני מאשר .6

 1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א

, או אם הורשעתי חלפה תקופת הים שניתנו על פיווו/או על תקנות ו/או על צ

 . 1981 –שנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א ההתיי

 )או לחלופין(

ו/או על  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב

ים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק ותקנות ו/או על צו

 כמפורט להלן:, הכל *1981 –המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

_______________._____________________________________________________ 

 : * הנני מאשר .7

 6 -ו 5כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .א

לתצהירי זה לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים 

 .אלו

 ()או לחלופין
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 6 -ו 5תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב

, *לתצהירי זה לעיל, ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו

 הכל כמפורט להלן:

 ______________________________________________________________ 

יכים או בהליכי כינוס נכסים או פירוק או הנני מאשר כי המציע אינו נמצא בהקפאת הל .8

 פשיטת רגל.

                                        ____________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ 

הזהרתיו/ה כי עליו/ה הופיע/ה בפני  מר/גב' _____________ ת.ז.____________, ולאחר ש

להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי 

 זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

                       

 , עו"ד__________                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 3נספח א'

 (2015-2016אישור רו"ח על מחזור כספי לכל אחת מהשנים )

 

 לכבוד

 )שם המציע( חברת___________

 

 2015-2016אישור על מחוזר כספי לכל אחת מהשנים הנדון: 

 

של חברתכם בשנים  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי המחזור הכספי

 מלש"ח בכל אחת מהשנים האמורות. 40,000,000)ללא מע"מ( היה לפחות  2016-2015

 

 תאריך_____________                        ________________              

 ו"חחתימה וחותמת ר                                                                               
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 *ניתן לצרף את האישור בנוסח שלעיל על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4נספח א'

 אישור רו"ח על העדר הערת עסק חי

 

 לכבוד

 חברת___________ )שם המציע(

 

 אישור רו"ח על העדר הערת עסק חיהנדון: 

 

הערת עסק חי  לחברתכם לא נרשמהלבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי 

וכן כי ( שקדמו להגשת הצעתו 2016-2014השנים האחרונות ) 3במסגרת הדו"חות הכספיים של 

 .ירוק או פשיטת רגלפ או בהקפאת הליכים או בהליכי כינוס נכסים תלא נמצא חברתכם

 

 ________                        ________________תאריך_____              
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 חתימה וחותמת רו"ח                                                                               

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח שלעיל על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5נספח א'

 תצהיר ניסיון קודם

 

אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, 
לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא  הנושא בתפקיד______________ במציע,

 אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

השנים שקדמו  7מתוך  שנים לפחות 5)שם המציע( בעל ניסיון של המציע______________ 
מלש"ח בכל אחת  20בהפקת הופעות ואירועים בהיקף של לפחות  (2016-2010להגשת הצעתו )

 מחמש השנים האמורות לפחות.

 

 שנים(: 5להלן פירוט ההפקות והאירועים שנערכו על ידי בשנים האמורות )יש למלא לכל הפחות 

 

 :2010שנת 
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 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלות מרכזי תרבות שנערכו בשנה זופ .1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 :2011שנת 

 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .2

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 :2012שנת 

 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .3

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 :2013שנת 
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 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .4

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 :2014שנת 

 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .5

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 :2015שנת 

 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .6

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 :2016שנת 
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 :ירוט ההפקות/אירועים/הפעלת מרכזי תרבות וכיוצ"ב שנערכו בשנה זופ .7

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ו/או מי  חברהוכן מסכים שהזה  5א'המפורטים בנספח הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים 

  .זה 5א'מטעמה תערוך בירור ביחס לכל המפורט בנספח 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.

          
   ___________________ 

 חתימת המצהיר                                                 
 

 *יש לצרף אסמכתאות/ המלצות ככל הניתן.

 
 אישור עו"ד  בעל רישיון עריכת דין בישראל:

 
בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח

מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה  ___________________
היה יהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיחתימה ב___________, 

דלעיל  ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תלעונשים הקבועים בחוק אם לא  /הצפוי
 עליה בפני.  ם/מהוחת

 
 

________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד                                                                                        

      

 

 6נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 תאריך __________

 לכבוד

 בע"מ )חכ"א( החברה הכלכלית אילת

 

 א.ג.נ.,
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 ערבות מס'________ כתבהנדון: 

 

"( המציעעל פי בקשת ___________________________  ח.פ. _____________ )להלן : "

חמש מאות  –)במילים ₪    500,000אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך של  

 עסקי לצורך שיתוף פעולה 5/2017מ/וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  אלף(

ולהבטחת מילוי  לתכנון, שיפוץ הפעלה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במכרז האומניות באילת

 תנאי דרישות ומסמכי המכרז.

יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

תהליך כלשהו, הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ב

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך 

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם. 

דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 

לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  תשכל אחת מהן מתייחס

 הכולל הנ"ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 4.6.18ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 לא תענה. 4.6.18דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק   __________

 

 7נספח א'

 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים הנני מתחייב 

שיועסקו על ידי את האמור בכל דין ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו/או צווי ההרחבה 

 המפורטים להלן:

 

 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1950
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 חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953

 חוק החניכות תשי"ג 1953

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1951

 חוק הגנת השכר תשי"ח 1958

 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963

 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998

 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988

 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995

2001 

1998 

2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א

 הטרדה מינית תשנ"חחוק למניעת 

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב

 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המשתתף חתימה וחותמת המשתתף

 

 אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצהרת המשתתף בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 

   

 תאריך של רו"ח/ עו"ד שם מלא חתימה וחותמת

 

 

 

 

 8נספח א'

 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

( 1)ה 22ף אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי

 . 1987.1992-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל

 

 מספר זהות'___________________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

.________________________ 

 

  



40 

 

__________________________            ______________      ______________

_________________ 

  כתובת                                           חתימה וחותמת   שם מלא                              

 טלפון 

 

 

 

 אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

, מכרזים()תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם

 .1987-תשמ"ח

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה      שם מלא       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'סמך במ

 )מצ"ב בנפרד(הפרוגרמה המינימאלית                            
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 מסמך ג'

 צהרת המציעה

 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 א.ג.נ.

לתכנון, שפיוץ והפעלה של מתחם  עסקי שיתוף פעולה לצורך 5/2017מ/פומבי מס' מכרז הנדון: 

 אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת
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 )את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(

 

, את הצעתנו  בשם __________________________ )שם המציע(, הריני מתכבד להגיש בזאת

 ואני מצהיר ומתחייב כדלקמן:  על מסמכיו ונספחיו, יו, בהתאם להוראותבמכרז שבנדון

 
כי ומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמ ו של המכרזנני מודע ומכיר את מהותה .1

 הצהרתי כאן באה בנוסף.ו המכרז השונים ומבלי לגרוע מהם

 

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו  .2

 עבודות הקמת המרכז והפעלתוהאחרים המשפיעים על ביצוע וכי תנאי המכרז וכל הגורמים 

, התנאים שטח המרכזהשתתפתי במפגש ההבהרות, ביקרתי ובחנתי את  ,ידועים ומוכרים לי

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.וברורים לי  ימו ולהפעילולהקלפיהם אצטרך לבצע 

 
כי חלה על המציע במכרז חלה חובה לבדוק את כל המידע הנדרש לרבות מצבו הפיזי והתכנוני  .3

של המרכז, דרכי הגישה אליו, הכדאיות הכלכלית וכל דבר אשר עלול להשפיע על הצעתו במכרז 

או ביחס לכל עניין הנוגע  לאמור בסעיף זה שמע כל טענה ביחסלאחר הגשת ההצעות לא תי שכן

 אמור במכרז זה.ל

 
אינם ו מסירת מידע למשתתפים בלבדהנתונים שהוצגו במכרז ובמפגש ההבהרות נועדו לצורך  .4

  לחובה החלה על המציע, לברר את כל אשר נדרש לו טרם הגשת הצעתו.תחליף 

 
הגשת ההצעות, כל טענות מצד אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי לא תתקבלנה, לאחר  .5

 היהשי ככלהמציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במסמכי המכרז לבין המציאות בשטח. 

פער בין המצב בפועל לבין הנתונים במכרז, באחריותי כמשתתף וכמציע  במכרז, להעלותן בפני 

 לפני מועד הגשת ההצעות למכרז. חכ"א

 

ואשר לא  המוצעים על ידי רווחי חכ"אקותיי המוקדמות כי על יסוד ידיעותיי ובדי הנני  מצהיר .6

וכי ידוע לי כי עליי לשלם בנוסף  מהווים תמורה הוגנת לחברההמרכז,  רווחימ 15%-יפחתו מ

 .בשנה₪  120,000בגובה של  לרווחי חכ"א גם תשלום קבוע

 
לבצע את כל הפעולות הדרושות  אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב .7

המכרז וההסכמים המצורפים להקמת המרכז ולאחר מכן להפעילו והכל בהתאם להוראות 

 אליו.

 
או בחתימה על ההסכם,  התשלום הקבועום או בתשלרווחי חכ"א סכם כי אין בתשלום וע ומידו .8

לצורך ביצוע כל כדי לפטור אותנו מלדאוג לכל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לפי כל דין, 

 האמור במסגרת המכרז וההסכם.
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כולן או מקצתן  ולהלן אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל .9

את הערבות הבנקאית  תהא רשאית לחלט זכייתי במכרז וכןהחברה תהא רשאית לבטל את 

 הצעתי. נושאהמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות 

 
כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום  .10

 ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
 בנוסח המצורף חברהת בנקאית ללא תנאי לטובת הלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבו .11

ותהא  04.06.18  הערבות תהא בתוקף עד ליום כולל מע"מ.₪  500,00, בסך למסמכי המכרז

 חודשים 12יהיה להאריכה בעוד ניתן  חכ"אניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת 

 בכל פעם.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .12

המכרז והנני מסוגל מכל  המתואר במסגרתהנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן  .א
 בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

שים על מנת האדם והציוד והאמצעים הדרו חברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כו .ב
 .והסכם ההתקשרות המכרז לבצע את האמור במסמכי

ביצוע הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן  .ג
, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות האמור במסגרת המכרז וההסכם

 תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

ובין  המחירים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות .ד
כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י 

למעט תשלומים  הכלול במפרטים לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ
 .והוצאות אשר הוגדרו במפורש כי ישולמו על ידי חכ"א

 ם ההצעה ועד בכלל.זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיו יהצעת .ה
ידוע לי כי המחיר הוא אינו המדד היחיד לבחינת הצעתו וכי החברה קבעה גם מדדי  .ו

ביותר   הטובהאין  החברה מתחייבת לקבל את ההצעה  איכות לצורך בחינת ההצעות וכי
 .או הצעה כל שהיא

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו,  .13

 ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין. החברהלשביעות רצון  
 

עקרונות  מסמךל הסכם התכנון והשיפוץ ועל חתום עלחייב אם הצעתי תתקבל, הריני מת .14

 .המכרזובהתאם להוראות  כדין ההפעלה

 
בהתאם להוראות המכרז והסכם התכנון והשיפוץ,  שיקוםכי ככל שאשלים את ביצוע עבודות ה .15

יהיה עליי לחתום על הסכם ההפעלה המפורט במועדים עליהם תורה חכ"א והיה ולא אעשה כן 

 יהווה הדבר הפרה של הוראות מכרז זה וההסכמים המצורפים אליו.

 

הצעתי כהצעה זוכה כדי להקנות לי זכות להפעלת המרכז ורק כי ידוע לי כי אין בהכרזה על  .16

 לאחר הקמתו בהתאם להוראות המכרז וההסכם אתחיל בהפעלתו.
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ת, במישרין או ימנע מלעסוק בכל עיסוק או פעילולה ידוע לי כי אם אזכה במכרז יהיה עליי .17

 ההמלאה או החלקית, אשר מתחר יובין ע"י גוף משפטי אחר שבבעלות יבעקיפין, בין בעצמ

פרויקט דומה כל  או אפעיל קיםאמצהיר כי לא  אניה, בפרויקט. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ז

 . מהמרכזק"מ  100ברדיוס של  לפרויקט נושא מרכז זה, או זהה

 

הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא  .18

 .1987ות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז המכרז  לפח

 
החברה או כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .19

 עירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.ה

 
י המכרז, והנני מוותר בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכ .20

בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה 

 הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. 

 

 פרטי המציע והחותם מטעם המציע:   

  

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________         

 

 __________ ת.ז. ___________ שם משפחהשם פרטי _____________          

 

 תפקיד במציע _______________         

   

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : ____________________          

 

 אישור עו"ד  בעל רישיון עריכת דין בישראל:
 

בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו ______,"מ _________אני הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה  ___________________
היה יהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיחתימה ב___________, 

דלעיל  ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תלעונשים הקבועים בחוק אם לא  /הצפוי
 עליה בפני.  ם/מהוחת

 
________________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד                                                                                           
       

 מסמך ד'

 לכבוד

 בע"מ )חכ"א( החברה הכלכלית לאילת
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 עסקי שיתוף פעולה לצורך 5/2017מ/ מס'מכרז פומבי  -הצעת המציע הנדון:

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

 

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

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

 .5/2017מ/ ז פומבי מס'רופנאי במרכז האומנויות באילת בהתאם לאמור במכ

 להלן תובא הצעתנו:

 

 :שיקוםהשקעות חכ"א ב .1

 

 המרכז הם כמפורט להלן: תהסכומים אותם אנו מבקשים מחכ"א להשקיע בהקמ

 
₪ _________________:שיקוםהשקעות חכ"א בשלב א' של ה .א

 ₪ ( ___________________)ובמילים___________

 .₪ 1,300,000ההשקעות המבוקשות עבור שלב א' לא  יעלו על *

 

₪ _________________םושיקהשקעות חכ"א בשלב ב' של ה .ב

 ₪( _________)ובמילים__________

 ₪. 800,000ההשקעות המבוקשות עבור שלב ב' לא יעלו על *

 

 תיפסל הצעתו. -אשר יציע סכומים גבוהים מאלה הנקובים להלןמציע *

 .0*ניתן להציע 

 

 :שיקוםהשקעות המציע ב .2
 

ככל שנוכרז כזוכים במכרז אנו מתחייבים להשקיע בהקמת המרכז את הסכומים 

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

 :ידינו לעיל

 
 עבור שלב א' של הפרויקט. )לא כולל מע"מ(₪  13,000,000סך של  .א

 
 עבור שלב ב' של הפרויקט )ככל שיוקם(.)לא כולל מע"מ(  ₪  8,000,000סך של  .ב

 

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

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

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

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

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

 .ן בהתאם לדרישות המכרזלצורך ביצוע
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 :רווחי חכ"א .3

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

 (.%______)ובמילים_____________על_______%  מהשנה הרביעית להפעלה עומד
 

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

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

 במכרז.

 ידוע לנו כי חכ"א לא תהא שותפה בהפסדי המרכז, ככל שיהיו כאלה. .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₪  120,000חכ"א סך של הזוכה במכרז ל

 

 

                                                     _________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                         

 

 

 

 


