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 2/18מס'  קורא קול
 

 טכנולוגית ( לעידוד יזמות עסקיתHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב )

 

( מזמינה בזאת החברה -)להלן החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ(, באמצעות העירייה - )להלן אילתעיריית 

ההליך/הקול -)להלן טכנולוגית ( לעידוד יזמות עסקיתHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב )הצעות 

 .הקול הקורא, הכול בהתאם למפורט במסמכי (הקורא

 
לחתום, ניתן לרכוש,  הזוכהוהמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש  הקול הקוראאת מסמכי 

משרדי " -)להלן , אילת2פארק אילתם )התשלום לא יוחזר(, במשרדי החברה, ₪   1,000תמורת תשלום של  

 .9:00-14:00ה'  בין השעות   –"(, בימים א' החברה

 חברהללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה או באתר האינטרנט של ה הקול הקוראניתן לעיין בחוברת 

 .http://eec.co.il   בכתובת

 
ים בידי המציע ובהתאם לדרישות כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומ הקול הקוראאת ההצעות ומסמכי 

 הקול הקוראבמסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר  למסור יש הקול הקורא

 .בדיוק 14:00 לא יאוחר מהשעה  7.2.18 עד ליום, , במשרדי החברההמכרזיםבתיבת  ולהפקידם

 

או באמצעות  08-6315353לצורך קביעת מפגש הבהרות וסיור בהאב, נדרש המציע לפנות לחכ"א באמצעות טלפון 

 .2.2.18עד לא יאוחר מיום מפגש כאמור יכול שהתקיים  .sima@eec.co.ilכתובת דוא"ל 

משתתף שקיים סיור כאמור במסגרת קול קורא  יך.הצעה בהלתנאי להגשת  הם כאמור מפגשקביעה וקיום  

 .פטור מקביעת סיור כאמור -20/17

 

שות חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרי יהיה בהליךהמציע  

 .הקול הקוראבנוסח המצורף למסמכי ₪  15,000, ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של הקול הקורא

 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא.

 הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינו חלים עליו.

 08-6315353לטל':  לפנות ניתן לבירורים

                                                                                                                         

 ,כבוד רבב                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                              

  מנכ"ל, הןאבי כ

 
 
 
 

http://eec.co.il/
mailto:sima@eec.co.il
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 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 2/18מס'  קול קורא

 טכנולוגית ( לעידוד יזמות עסקיתHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב )

 

 הקול הקוראמסמכי 

 ":ההליך/הקול הקוראהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי 
 מסמך א' –תנאים למשתתפים במכרז  1

 1נספח א'  –  גונימידע ארדף  1.1

 (3)2א' -2נספח א'  –  על ניסיון קודם יםנוסח תצהיר 1.2

 3נספח א'  –ב התחייבותנוסח כת 1.3

 4נספח א'  –הליךנוסח ערבות בנקאית להשתתפות ב 1.4

 מסמך ב'  –ראות לביצוע מפרט הדרישות והו 2

 מסמך ג' –צהרה והצעת  המציע ה 3

                   מסמך ד'  – הוועדה המנהלתעקרונות  4

 כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים אמורים. 5
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 מסמך א'

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 2/18מס'  קול קורא

 

 טכנולוגית ( לעידוד יזמות עסקיתHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב )

 

 תנאים כלליים למשתתפים 

 כללי .1

 -)להלן החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ (, באמצעותהעירייה -)להלן אילתעיריית  1.1

( לעידוד HUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב )(, מזמינה בזאת הצעות חכ"א/החברה

 (.הפרויקט-)להלן הקול הקוראהכול בהתאם למפורט במסמכי   טכנולוגית, יזמות עסקית

 

, 1, חלקה 40047מ"ר הממוקמים בגוש  185-כ במשרדים בשטח של תזכות שכירוהחברה היא בעלת  1.2

 (.המבנה-, בעיר אילת )להלן3ביתן  2אמת"ל 

 

( לעידוד יזמות עסקית HUBת להפעיל במבנה, יחד עם מי שייבחר בהליך, האב )נחכ"א מעוניי 1.3

 טכנולוגית.

 
הודעה על זכיה בהליך ימים מיום  60הליך יחתום על הסכם שימוש והפעלה של ההאב תוך הזוכה ב 1.4

אך ההסכם מול חכ"א מפעיל לא ישלם עבור השימוש במבנה יובהר כי ה(. הסכם ההפעלה-)להלן

 יכלול תמורה לחכ"א ואשר תהא מבוססת על הצלחת חברות/הסטארטאפ/ הסטארטאפיסטים.

 

, על ההפעלה ובהתאם להסכם הקול הקוראיהיו עפ"י מסמכי  בהליך הזוכהתנאי ההתקשרות עם  1.5

 הוראות שונות הסכםביובהר כי אחרי בחירת זוכה בהליך יוכלו חכ"א והמפעיל להכניס  .הםספחינ

 על מנת להתאימו למודל ההפעלה.

 

טק וסטארט אפ ברמה בינלאומית לעיר אילת -היא לקדם בניית תשתית היי מטרת הפרויקט 1.6

אפ טכנולוגיות הפועלות בשוק הבינלאומי, לייצר -וסביבתה וכפועל יוצא לפתח חברות סטארט

טק בעיר אילת, למשוך כוח אדם איכותי לעיר, להעצימה -מקומות תעסוקה מגוונים בתחומי ההיי

 מות והכל תוך קידומה ושיפור תדמיתה של העיר.על ידי הטמעת טכנולוגיות מתקד

 
ההייטק והיזמות  תחומיב מיזם כל שותפים מלאים בקידום של האב אילת ומנהליו יהיו  1.7

למעט שיתופי פעולה  (תקופת האופציהוההתקשרות )הטכנולוגית בעיר אילת למשך תקופת 

 .בהסכמה שיעשו בין ההאב לגופים אחרים
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. מפעיל ההאב הסטארטאפיסטים החל מהצטרפותם אל ההאב בשלב הרעיוןילווה את  מפעיל ההאב 1.8

-לכל אחד מבאי האב בכפוף לסינון ראשוני שהוא רשאי לערוך )להלן שירותיםמתחייב להעניק 

מפעיל ההאב יקיים מעת לעת אירועים שונים וכמו כן ייתן שירותים אשר אינם (. שירותי הבסיס

  לבין הסטארטאפיסטים. דורשים חתימה על הסכם בין המפעיל

 

רשאי לתת לו  יהיה ככל שהמפעיל יזהה פוטנציאל בסטארטאפיסט/סטארטאפ מסוים, הוא 1.9

וזאת מעבר  קעה כספית או בכל דרך אחרתשהספים/עזרה נוספת, בין אם מדובר בשירותים נו

ניין ו(. מעההשקעה-ל הסטארטאפים/סטארטאפיסטים )להלןהמוענקים לכל לשירותי הבסיס

)חלק מהתמורה לה  ייחתם הסכם בין המפעיל לבין הסטארטאפיסט -המפעיל לבצע השקעה כאמור

  .יהיה זכאי מפעיל ההאב בעת מימוש סטארטאפ תועבר לחכ"א באופן שיסוכם בין הצדדים(

 
)לרבות  שיתחייב להעסיק לרבות כוח האדםכל השירותים אותם יצטרך מפעיל ההאב לספק,  1.10

 לקול הקורא. כמסמך ב'פח ההפעלה המצ"ב , מופיעים בנסהכשרתו(

 
במסגרת התקשרותו של המפעיל עם היזמים/חברות הסטארט אפ הוא יהיה זכאי לתשלום כפי  1.11

. יובהר כי (המפעיל הכנסות-להלן) שייקבע במסגרת ההסכם בינו לבין היזמים/חברות הסטארטאפ

הוראות הליך זה או את הוראות ההסכם בין המפעיל לבין חברות הסטארטאפ לא יסתרו את 

  הוראות ההסכם שייחתם בין חכ"א למפעיל.

 
תיגזר  תמורה אשרקבל תהא זכאית חכ"א ל עם המפעיל במסגרת ההתקשרותכאמור לעיל,    1.12

הכנסות חכ"א -)להלן מהתמורה לה יהיה זכאי המפעיל מחברות הסטארטאפ/הסטארטאפיסטים

יובהר כי הזוכה בהליך זה ייבחר על סמך מדדי איכות בלבד והכנסות חכ"א בפרויקט  (.בפרויקט

עוד יובהר כי הכנסות חכ"א בפרויקט  יסוכמו לאחר הזכיה, במסגרת החתימה על הסכם ההפעלה.

 לא יהיו באופן של קבלת מניות.

 

לצורך  ₪ ש"ח 700,000-מ  א יפחתלצורך הפעלת ההאב תשקיע חכ"א בפרויקט סך שנתי של 1.13

יובהר כי השקעות חכ"א בפרויקט  (.השקעות חכ"א בפרויקט -התחזוקה והניהול של המקום )להלן

ולאישור הדירקטוריון וכי מצב בו היא לא תוכל להעביר  מדי שנה כפופות לאישור תקציבי

  לא תישמע כל טענה של המפעיל בקשר עם כך. -אחרת כל סיבההשקעותיה מסיבות אלה או מ

 
מצב בו חכ"א תבקש להזרים במסגרת ההסכם בין חכ"א למפעיל, ייקבע סעיף המסדיר  יצוין כי 1.14

שחכ"א תזרים סכומים .  ככל קעותיה המוגדרות לעיללפרויקט סכומי כסף נוספים מעבר להש

נוספים כאמור, מטרתם, אופן השקעתם והשימוש בהם יסוכם בין הצדדים במסגרת הסכם 

   .ההתקשרות ומעת לעת

 
את הפער  המפעיל מתחייב להשקיעבשנה כאשר ₪  1,500,000תקציב ההאב לא יפחת מסך של   1.15

וזאת אף אם התקציב יהיה גבוה  האבבין השקעות חכ"א בפרויקט בין לבין התקציב השנתי של ה

לצורך עמידה בתכניות וביעדי ההאב  בין היתר השקעות המפעיל ישמשו .כאמור₪  1,500,000-מ

 עילותו )ככל שהצדדים יהיו מעוניינים להרחיב את הפעילות(.ולצורך הרחבת פ
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כיום עובדים בהאב עובדי מנהלה המועסקים על ידי חכ"א. לזוכה בהליך זה תהא אפשרות יצוין כי  1.16

לבקש מחכ"א להשאיר את העובדים כאשר שכרם ימשיך להיות משולם על ידי חכ"א אך יקוזז 

 לעיל. ןמהשקעות חכ"א בפרויקט כהגדרת

 
המנהל  האב בעל ניסיון של שנה לפחות בהפעלת האב ליזמים.מנהל הזוכה בהליך יהיה  חייב למנות  1.17

יובא לאישור חכ"א טרם מינויו וחכ"א רשאית להורות לזוכה בהליך למנות מנהל אחר וזאת אף אם 

 המנהל המוצע עומד בתנאי האמור.

 
אי ולפעול בהתאם לתקציב שיוגדר תהא אפשרות לגייס כספים באופן עצמההאב יובהר כי למפעיל  1.18

 מראש באישור התקציב השנתי.

 
לצורך  .הבחירה בזוכהמדדי איכות כך אשר על פיהם  תתבצע הליך זה קבעה החברה במסגרת  1.19

האיכות, יופיעו המציעים בפני ועדת המכרזים/ועדת הבחינה של החברה. במסגרת  יבחינת מדד

( את תפיסת עולמם בקשר עם הפעלת בכל דרך אחרתאו  הופעתם, יציגו המציעים )באמצעות מצגת

את אופן הניהול וההנהלה המיועדת לרבות   המודל הכלכלי המוצע על ידם,את  ההאב, את חזונם,

קונספט ההפעלה המוצע על ידם, את תכניתם העסקית וכל דבר אחר אשר לטעמם רלוונטי בקשר 

 עם ההפעלה.

 
זה כפי שיפורט  חכ"א ונציגי ההאבחברים נציגי  יהיו ועדה מנהלת בה לצורך שיתוף הפעולה תוקם 1.20

  במסמך ד' לקול קורא זה.

 
מפעיל ההאב ידאג להעביר דוח רבעוני לגבי פעילות ההאב, עמידה ביעדים אל מול תכנית עבודה  1.21

שנתית וידאג להפעיל את ההאב בצורה המקצועית ובשקיפות מלאה לרבות נוכחות בדירקטוריון 

 .ונציג חכ"אבדמות נציג ציבור 

 

כאשר לחכ"א שמורה  (תקופת ההפעלה -חודשים בלבד )להלן חודשים  60-תקופת ההפעלה היא ל 1.22

  בכפוף לכל דין. נוספים חודשים 60-האפשרות להאריכה ב

 

במכרז מלדאוג לרישיון עסק  מפעילהאו בחתימה על ההסכם, כדי לפטור את  הזכייה בהודעתאין  1.23

 להפעלת ההאב.וכל היתר ו/או רישיון אחר  הדרושים 

 

 .ביותר או הצעה כל שהיא הטובהמתחייבת לקבל את ההצעה  החברהאין  1.24

 
יודגש כי ההתקשרות עם הזוכה בהליך כפופה גם לאישור דירקטוריון חכ"א וככל שלא יינתן אישור  1.25

 קשר עם כך.כאמור לא תהא לזוכה בהליך כל טענה ב

 
כמו כן כפופה ההתקשרות והארכת ההתקשרות לאישורים רגולטורים )לרבות אישור משרד הפנים(  1.26

 וככל שלא יתקבלו אישורים כאמור, לא תהא לזוכה בהליך כל טענה בקשר עם כך.

 
 הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינו חלים עליו. 1.27
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 הקול הקוראמסמכי  .2

 
 .במסמכי ההליךהמוזכר כל מסמך       

 

 תנאים להשתתפות .3

העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, 3.1

 , המפורטים להלן: ("תנאי סף" להלן:) בכל התנאים המצטברים

 

שנים לפחות בעבודה עבור/עם חברת הזנק או עם/עבור 3ח של בעל ותק וניסיון מוכ המציע 3.1.1

 חברות הפועלות בתחום הטכנולוגי. 

 לעניין סעיף זה:

 לרבות בעל מניות שליטה במציע. -המציע

 תפקיד מקצועי בכיר/יועץ חיצוני. /: שימש כבעלים/מנהל כללי/סמנכ"לעבור/עם ניסיון

 לזה מושא הליך זה.למציע ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת מודל דומה  3.1.2

 סיון של שלוש שנים לפחות הפיתוח עסקי בארץ ו/או בעולםינ בעל 3.1.3

 :לעניין סעיף זה                

 : לרבות בעל מניות שליטה במציע.המציע               

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל  3.1.4

והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע  האישוריםהאסמכתאות, הערבויות 

 "(.המציעבמכרז בלבד )להלן: "

 

 , שלהלן:)להלן: "אסמכתאות"( יצרף להצעתו את אישורים מסמכים המציע 3.2

 

רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק  אישור 3.2.1

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(, התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2

 
 .העתק של תעודת עוסק מורשה 3.2.3

 
 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד. 3.2.4

 
אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב  את המציע  3.2.5

 .הקול הקוראבחתימתם על מסמכי 

 
 .1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  3.2.6

 
 פרופיל המציע. 3.2.7
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בעבודה עבור/עם חברת שנים לפחות   3ח של בעל ותק וניסיון מוכ המציעתצהיר המעיד כי  3.2.8

 .2כנספח א'בנוסח המצורף ר חברות הפועלות בתחום הטכנולוגי או עם/עבו הזנק

 
ת מודל דומה לזה מושא הליך זה למציע ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלתצהיר המעיד כי  3.2.9

 .(1)2כנספח א'בנוסח המצ"ב 

 
תצהיר המעיד כי המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום הפיתוח עסקי בארץ  3.2.10

 .(2)2כנספח א'ו/או בעולם בנוסח המצ"ב 

 

 .3כנספח א' תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  3.2.11

 
 .4נספח א' להלן בנוסח המצורף כ 5רבות בנקאית כמפורט בסעיף ע 3.2.12

 
 כשהם חתומים על ידי המציע. מסמכי השינויים וההבהרות 3.2.13

 

 על שם המציע. הקול הקוראקבלה על רכישת מסמכי  3.2.14

 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה  עלולה שלא להבחן במניין ההצעות.

 

 הקול הקוראהבהרת מסמכי  .4

)ויוודא  sima@eec.co.ilדוא"ל בכתב באמצעות לחברה, יודיע המשתתף  2.2.18עד ליום  4.1

( על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, 08-6315353:קבלתו בטל'

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין  הקול הקוראבמסמכי 

השאלות  .הקול הקוראאו הנוגע לפרט כלשהו מפרטי  הקול הקוראכלשהו הכלול במסמכי 

 .wordבפורמט ו יועברו על גבי טבלה

 

לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן  4.1מסר המשתתף הודעה כאמור  בסעיף  4.2

תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. החברה תמסור עותק של התשובות שנמסרו 

 לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.     

                                                                                          

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י החברה או מי מטעמה,   4.3

 אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. 

 
החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים  4.4

שינויים , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "הקול הקוראודרישות במסמכי 

ויובאו בכתב לידיעתם של  הקול הקורא"( ואלה  יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי והבהרות

 ונספחיו. הקול הקוראם יחד עם מסמכי המשתתפים  ויוגשו חתומי
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 :הקול הקוראערבויות  .5

כשהיא, ₪  15,000, על סך של חכ"אהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת   5.1

וזאת לעמידה אחר הצעתו  4נספח א' כדוגמא,  הקול הקוראחתומה כדין, בנוסח המצורף למסמכי 

 .(ערבות השתתפות -)להלן בהליך
 

ובמידת הצורך ועל פי דרישת החברה, מתחייב המציע  7.6.18 ליוםהערבות תעמוד בתוקפה  עד  5.2

 יום נוספים. 120להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 
 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה, כל  5.3

 . הקול הקוראאימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי 

 

קבלה, לאחר שייחתם הסכם עם מי שייקבע על ידי תהערבות תוחזר למציעים, שהצעתם לא נ 5.4

 החברה כזוכה.

 

₪,  30,000, בסך של חכ"א, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת מציע שהצעתו תוכרז כזוכה 5.5

 לתנאי מכרז זה הכשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמ

 (.ערבות ביצוע - ערבות בנקאית לביצוע ההסכם להלן 2 נספח ד'

 

הערבויות תהיינה לפקודת החברה )ערבות הביצוע צמודה למדד המחירים לצרכן(, חתומות כדין  5.6

ובלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של החברה, בכל תקופת תוקפו של 

או ההסכם, לפי ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ  הקול הקורא

 או ההסכם.  קול הקוראהתנאי 

 

היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך הערבות  על ידי המציע מפעם לפעם,  5.7

אם וככל שיוארך ההסכם על ידי החברה וזאת במועד קבלת הודעת החברה בדבר הארכת תקופת 

 ההסכם. 

 

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 5.8

 

 ביטוחים .6

להסכם  הביטוחבנספח לרבות  פעלההסכם ההב יפורטו אשרתשומת לב המציעים מופנית לדרישות הביטוח 

לקבל את אישור מוטל על הפעיל  . עם פרסום וקבלת פירוט דרישות הביטוח"(המפעילאישור ביטוחי )להלן: "

 המבטחים מטעמו לערוך את מלוא הביטוחים הנדרשים כאמור. 

 

על פי הסכם ( המפעיל - של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן והתחייבויותיו ומבלי לגרוע מאחריות

הנדרשים והמפורטים ביטוחים את ה לערוך ולקיים על חשבונו המפעילו/או על פי דין, מתחייב ההתקשרות 

 .כאמור לעיל, במשך כל תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל
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 פרטיםדרישת  .7

החברה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש  7.1

"(, הפרטיםמהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "

לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו  המקצועי, תוכן הצעתו, 

איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל  שתראה לנכון, במסגרת 

 שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע  7.2

תו ו/או לראות באי צירוף והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה שלא לדון בהצע

 הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 

 הצהרות המציע .8

 הקול הקורא, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי בהליךהמציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו  8.1

 בקול הקורא המפורטות וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות

 ובהסכם.

 
המציע מצהיר כי  ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  8.2

 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. הקול הקוראכלשהם מפרטי 

 
מציע המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם  8.3

 ו/או משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

 
או הצעה כל  הטובה ביותראין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה המציע  מצהיר כי ידוע לו כי  8.4

 .והיא תבחר בהצעה שתיראה לה יותר מתאימה והולמת את הפרויקט שהיא

 

ו/או לא  להפעיל את הפרויקטכי היה ותחליט החברה כאמור שלא  המציע  מצהיר, כי ידוע לו 8.5

או דרישה ואו טענה כל תביעה ו/ בהליך לחתום על החוזה ו/או לא  לבצעו, לא תהיה למשתתפים

 .מכל סוג שהוא

 

המציע מצהיר, כי ככל  שיוכרז כמפעיל, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות החברה  8.6

 .רבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצרובהיקפים עליהם תורה, ל

 
 המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה בהליך הוא יפעל את ההאב בהתאם להוראות כל דין. 8.7

 

 הקול הקוראהמציע  מצהיר, כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את  8.8

הקול מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל 

מהדירקטוריון חדש או לקבל את אישור  הליךהחברה תהא רשאית לפרסם  -כאמור לעיל  הקורא

לערוך מו"מ להתקשרות ללא מכרז. כן תהיה רשאית החברה לבטל זכייתו של זוכה אשר לא עמד 
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. בוטלה זכייה, כאמור לעיל, תהא החברה רשאית להתקשר עם בעל ההצעה וראהקול הקבתנאי 

שיקול דעתה. למציעים לא תהיינה כל טענות או פי חדש, ל הליךהטובה השנייה בטיבה או לפרסם 

 תביעות כנגד החברה בנידון. 

 
ם שנגרמו המציע  מצהיר, כי ידוע לו כי המציעים לא יהיו זכאים לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקי 8.9

 להם )אם יהיו כאלה( בשל החלטות ופעולות החברה לפי מכרז זה.  

 
המציע  מצהיר, כי ידוע לו כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע  8.10

בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או 

 .הקול הקוראקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום ו/או ביטול -יהוצאות שנגרמו עקב א

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו שבכל מקום בו מופיעה החברה יש לראות כאילו כתוב העירייה ולהיפך. 8.11

 
, יצרף המציע להצעתו, הצהרה הקול הקוראבנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי  8.12

 "(.המציע והצעת הצהרת)להלן: " ג'מסמך  -חתומה, בנוסח המצורף כ

 

  הקול הקוראמסמכי  .9

מסמכי הקול הקורא נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות 

 חכ"א.בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור 

 

 בהאבמפגש הבהרות וסיור  .10

 08-6315353 לפנות לחכ"א באמצעות טלפוןלצורך קביעת מפגש הבהרות וסיור בהאב, נדרש המציע  10.1

עד לא יאוחר מיום מפגש כאמור יכול שהתקיים  .sima@eec.co.il או באמצעות כתובת דוא"ל

2.2.18. 

משתתף שקיים סיור כאמור במסגרת  הצעה בהליך.תנאי להגשת  הם כאמור מפגשקביעה וקיום  10.2

 ור מקביעת סיור.פט -20/17הליך 

 

 הגשת ההצעות, מועדים .11

כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות  הקול הקוראאת ההצעות ומסמכי  11.1

במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין  ש למסורבידי המציע, י הקול הקורא

, לא יאוחר 7.2.18ביום  ,, במשרדי החברההמכרזיםבתיבת  להפקידו הקול הקוראשם ומספר 

 .בדיוק 0041:מהשעה 
 

,  והינו על הקול הקוראמשלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות   11.2

 אחריותו הבלעדית של המציע.
 

ובכלל זה אגרות,  בהליךכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  11.3

ובין בגין  הקול הקורארישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין 

 תחולנה על המציע. להגשת ההצעהפעילותו הקשורה 

mailto:sima@eec.co.il
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שבון את כל ח,  כך, שהסכומים המוצעים מביאים במסמך ג' –המציע יגיש הצעתו, הצעת המציע  11.4

ההוצאות הנדרשות ובכלל זה גם בגין העבודה, הניוד, החומרים, כוח השיקולים העסקיים ואת כל 

 ההאב.האדם והציוד הדרוש לביצוע וכל הוצאה הנובעת או עלולה לנבוע מהפעלת 

 
יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהקמה, ניוד, הצבה, תפעול, ביטוח וכל  המפעיללמען הסר ספק,  11.5

 .הקול הקוראהדרוש בהתאם להוראות 

 
, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור הקול הקוראלחתום על כל עמודי על המציע  11.6

 בהם.

 

, היה ויידרש המציע להמציא מסמך הקול הקוראהמסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות  11.7

לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

עתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו החברה שלא לדון בהצ

 עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 
 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 

 :בחינת ההצעות .12

 .ביותר או כל הצעה שהיא הטובהמתחייבת לקבל את ההצעה  אין החברה 12.1

 

  להלן: יםמפורטלמדדי האיכות ה ההצעות תיבחנה בהתאם 12.2

 
בהפעלת מודלים דומים לזה המבוקש  בעלי מניות/ מנכ"ל המציע/ניסיונו של המציע 12.2.1

 .נק' בבחינת ההצעות 25עד  -זה במסגרת הליך

מודל ההפעלה המוצע על ידי המציע כפי שיוצג בפני ועדת המכרזים/ועדת הבחינה של  12.2.2

 נק' בבחינת ההצעות. 25עד -החברה

נק' בבחינת  20עד  -ת לחכ"א במסגרת הפרויקטוהכלכלי וההכנסות המוצעהמודל  12.2.3

 .ההצעות

 נק' בבחינת ההצעות. 20עד  – לרבות ניסיונו העסקי/יזמי התרשמות כללית מהמציע 12.2.4

 נק' בבחינת ההצעות. 10עד  -הכרות המציע עם העיר אילת 12.2.5

 

ועדת /עדת המכרזיםמובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה הם כלי עזר אשר ישמש את ו

אינה מחויבת לבחור בהצעה  ועדת החינה/לצורך דירוג ההצעות בלבד. ועדת המכרזים הבחינה

שזכתה לדירוג הגבוה ביותר כהצעה הזוכה. הוועדה רשאית להתחשב בפרמטרים ושיקולים 

 רלוונטיים נוספים בהחלטותיה.

 

אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע החברה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את  12.3

את החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית 
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לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של גורם אחר, או 

 יום שימוע, כנדרש עפ"י דין.שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לק

 
הקול החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה או בשל חוסר התאמה לדרישות  12.4

שלדעת החברה מונע הערכת  הקול הקוראאו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  הקורא

 ההצעה כדבעי.

 
או כל  הקול הקוראאי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  12.5

 הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך

 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 
גות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או כל הסתיי הקול הקוראכל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  12.6

 או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 

 :חובת הזוכה במכרז .13

"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו,  המפעילמציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן: " 13.1

, בהליךהחברה לזוכה בדבר זכייתו  ימים מתאריך הודעת 90, תוך הפעלה יהא עליו לחתום על הסכם

 30,000בסך של  וכן להמציא לחברה במעמד החזרת ההסכם כאמור ערבות בנקאית לביצוע החוזה

 בהתאם לדרישות החברה.  יגשאינו מסו "( ואישור קיום ביטוחיםערבות ביצוע)להלן: " ש"ח

 

לעיל, כולם או מקצתם,  13.1ם האמורים בס"ק אחר התחייבויותיו לרבות התנאי מפעיללא ימלא ה 13.2

, לחלט את הערבות הליךתהא  החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו ב

למי שיקבע על  הקול הקוראלעיל, וכן למסור את ביצוע  5המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

 כך. יפצה את  החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין מפעילידה,  וה

 

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  13.3

עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  החברה כנגד הזכיין עקב הפרת 

 .קול הקוראההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו ל

 

חייב את הצדדים וככל שלא ייחתם תיובהר ויודגש כי רק חתימה על הסכם התקשרות עם חכ"א  13.4

תהא רשאית חכ"א לבטל את  -חודשים מיום הודעה על זכיית הזוכה במכרז 12הסכם כאמור תוך 

 זכיית המציע במכרז.

               

תצורף הערבות הבנקאית מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה  13.5

 שצורפה להצעתו.

 
 

 בכבוד רב,

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ                                                        
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   1א' נספח  
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 מידע ארגוני

 

 , כדלהלן:בהליךלבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע  .1

 

 _______________שם המציע: _____________________________________ .1.1
 

 _______________מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________ .1.2
 

 _______________________________כתובת המשרד הרשום: _____________ .1.3
 

 _מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________ .1.4
 

 _________________מספר פקסימיליה: _______________________________ .1.5
 

 ______________________: _____________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני ) .1.6
 

 

    :עיסוק המציעי תחומ .2

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 

 

 :אנשי המפתח אצל המציע .3

 שנות ותק                                     חותתחום התמ                                                                שם                           

     __________________________                           __________________________        _______ 

       __________________________              __________________   ________                _______ 

      __________________________                        __________________________          _______ 

   

 

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

והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה  להליך, ככל שתהיינה, בכל הנוגע סלולארי: _______________  ופניות

 אותנו.

                                                                                        

                                                                                                           
 

 כבוד  רב,ב                                                                                                           
                                                                                     

                                                                                          _________________________ 
 ותמת וחתימת המציעח                                                                                                    
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 2נספח א' 

 3.1.1בהתאם לתנאי הסך הנקוב בסעיף  וןתצהיר על ניסי

 

( מצהיר המציע-אני הח"מ__________ נושא במשרת_____________ בחברת______________)להלן

 ר/עם חברת הזנק או עם/עבור חברותשנים לפחות בעבודה עבו 3בעל ותק וניסיון מוכח של בזאת כי המציע 

 כמפורט בתצהיר זה להלן. הפועלות בתחום הטכנולוגי

 לעניין סעיף זה:

 לרבות בעל מניות שליטה במציע. -המציע 

 : שימש כבעלים/מנהל כללי/סמנכ"ל/ תפקיד מקצועי בכיר/יועץ חיצוני.ניסיון עבור/עם

 חברה ראשונה .א

 ________________או בעל המניות במציע שם החברה עמה/עבורה פעל/עבד המציע .1

 החברה________________עיסוק  .2

 _____________-תקופת העבודה/הפעילות בין השנים_____________ ל .3

פירוט  .4

הניסיון__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 חברה שניה )אם יש(: .ב

 שם החברה עמה/עבורה פעל/עבד המציע________________ .5

 עיסוק החברה________________ .6

 _____________-תקופת העבודה/הפעילות בין השנים_____________ ל .7

פירוט  .8

____________________________הניסיון______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

      חברה שלישית )אם יש(:  .ג

 שם החברה עמה/עבורה פעל/עבד המציע________________ .9

 החברה________________עיסוק  .10

 _____________-תקופת העבודה/הפעילות בין השנים_____________ ל .11

פירוט  .12

הניסיון__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 חברה רביעית )אם יש(: .ד

 שם החברה עמה/עבורה פעל/עבד המציע________________ .ה

 עיסוק החברה________________ .ו

 _____________-תקופת העבודה/הפעילות בין השנים_____________ ל .ז

פירוט  .ח

הניסיון________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

               

_________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 

 אישור

 

ביום ___________ הופיע/ה בפני  __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כיאני הח"מ, _______________

___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 

 צהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות והה

 

_______________ 

 עורך דין
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 (1)2נספח א' 

 3.1.2הנקוב בסעיף  ףבהתאם לתנאי הס תצהיר על ניסיון

( המציע-אני הח"מ__________ נושא במשרת_____________ בחברת______________)להלן

ת מודל דומה לזה למציע ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלתצהיר המעיד כי מצהיר בזאת כי המציע 

 :מושא הליך זה. להלן פירוט ניסיון המציע

 :פירוט הניסיון  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 : בין השנים_______________ ל____________________.תקופת הניסיון              
 

_________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 

 אישור

 

ביום ___________ הופיע/ה בפני  _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כיאני הח"מ, 

___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 

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

 

_______________ 

 עורך דין
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 (2)2נספח א' 

 3.1.4הנקוב בסעיף  ףבהתאם לתנאי הס תצהיר על ניסיון

( המציע-אני הח"מ__________ נושא במשרת_____________ בחברת______________)להלן

 העסקי בארץ ובעולם.שנים לפחות בתחום הפיתוח  3מצהיר בזאת כי המציע בעל ניסיון של 

 : לרבות בעל מניות שליטה במציעהמציע

 

 :פירוט הניסיון  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 : בין השנים_______________ ל____________________.תקופת הניסיון              
 

 
_________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 
 אישור

 

ביום ___________ הופיע/ה בפני  _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כיאני הח"מ, 

___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 

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

 

_______________ 

 עורך דין
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 3נספח א' 

 תצהיר וכתב התחייבות המציע
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 2/18בקול קורא כתב התחייבות המציע  הנדון:
 

___________________ אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת 

שבנדון,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  הליך" ( בהמציעב_________________________________ ) להלן: "

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 

 עומד בכל תנאי הקול הקורא לרבות בתנאי הסף.המציע  .1
 

הפעלת המציע מחזיק ו/או רשאי ויכול להחזיק, ברישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים, על שמו, המתירים את  .2

 ההאב.
 

 

לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים  .3

ם ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסי

 תפקוד המציע.
 

 .1976-המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .4
 

 הקול הקוראידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי  .5

במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין  והחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו

היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע 

 העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל

 שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו. זכות או סעד
 

                                          ________________________                    ____________________ 

 ימה  וחותמת המציעתח תאריך                                        חתימת המורשה                                          
 

 אישור

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

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

_______________ 

 דין –עורך 
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 4נספח  א'  

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות

 

 תאריך __________

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'__הנדון: 

 

( אנו  ערבים בזאת כלפיכם בערבות "המציע"על פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן : 

בקול מציע הוזאת בקשר עם השתתפות  (חמישה עשר אלף)₪  15,000–אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 

ולהבטחת ההצעה  טכנולוגית ת עסקית( לעידוד יזמוHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב ) 2/18 קורא

 .הקול הקוראומילוי תנאי ודרישות 

 

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

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

פיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כל

 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

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

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות  זו הינה 

 

 עד בכלל.  7.6.18 ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום

 

 לא תענה.  7.6.18  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 7.6.18 לאחר יום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדריש

 

 תאריך ________________                                 בנק _________________
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 מסמך  ב' 

 הפעלת ההאבהוראות 

 מרכז היזמות: -מטרות ההאב

 .פיתוח אקוסיסטם ליזמות וחדשנות)דגש על היי טק( בעיר אילת וסביבתה .1

 בעיר.ייזום, בניה ובצמחה של חברות היי טק  .2

 יכים לתחום ההיי טק בעיר.ייצור מקורות תעסוקה המשו .3

 מיצוב ומיתוג העיר אילת כפעילה בתחום היי טק. .4

 

 מבנה מוצע:

 תחום של חינוך ומעורבות קהילתית:

 .גידול וצמיחה בקרב קהילת היזמים בעיר .1

 .גווניהםב לבין הגופים העירוניים על שלל פיתוח קשרים בין ההא .2

 וד יזמות וחדשנות בדגש על נוסדות קהילה וחינוך בעיר.פיתוח תכניות לעיד .3

 תכניות האצה 

 .פיתוח תכניות האצה למיזמים .1

עבודה מול אקדמיות, גופי מחקר, ומאיצים וחסרות מסחריות לטובת יצירת  .2

 פרוייקטים ושת''פ.

 הקמה וניהול שוטף של תכנית ההאצה של העיר אילת. .3

 הנבטת יזמים:

 .ואיתור מועמדים לטובת תחילת מיזמים חדשיםתהליכי שיווק, סינון  .1

 .רעיון למיזם/100ל  0יצירת תכנית הנבטה לטובת עידוד מיזמים חדשים בעיר: מ  .2

 שת''פ עם מנהלת עסקים בעיר/חכ''א לטובת ליווי מיזמים וסיוע בפיתוח עסקי. .3

 מתחם עבודה פיזי:

 ניהול שוטף של המתחם הפיזי החל מלוגיסטיקה ועד לתוכן. .1

 ל שוטף של הפעילים בהאב וכ''א המנהל.ניהו .2

 פיתוח עסקי, השקעות וצמיחה:

 .ליווי פיננסי ומשפטי של המיזמים .1

 .מול מנטורים וחברות -ניהול קשרי קהלה עסקיים .2

 .ניהול ופיתוח קשרי משקיעים .3

 בנקאות, פיננסי ומשפטי.Lעבודה שוטפת מול נותני שירותים .4
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 קשח''צ ואירח משלחות:

 חברות היטק ו : סוכנות היהודית, תגלית, טלליםכמוניהול קשרים מול ארגונים  .1

  בינ''לפיתוח קשרים חדשים מול ארגונים וחברות מהארץ ו .2

 פיתוח תכניות לסיורי היטק בעיר ובאיזור. .3

 ניהול צוות מדריכים לסיורים בשפות: אנגלית, רוסית, צרפתית ועוד. .4

 יח''צ מדיה ושיווק:

 שיווקיהפקת תוכן  .1

 .כתובה ואונליין עבודה מול גורמי מדיה חיצוניים: עיתונות ותקשורת .2

 ניהול מדיה דיגיטאלית: אתר, פייסבוק, מיטאפ, לינקדאין, טוויטר ועוד. .3

 :כוח אדם

מפעיל ההאב יעסיק אנשי מקצוע בתחומים ובמספר הנדרש לצורך פעילות ההאב ולכל 

 עובדים אלא אם אישרה חכ"א אחרת. 3הפחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

23 

 

 מסמך ג'

 צהרת המציעה

 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 א.ג.נ.

 טכנולוגית ( לעידוד יזמות עסקיתHUBלשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב ) 2/18קול קורא מס'  הנדון: 

 

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

 ואני מצהיר ומתחייב כדלקמן:  על מסמכיו ונספחיו, יובהתאם להוראות

 
הקול ומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי  ו של המכרזהנני מודע ומכיר את מהות .1

 הצהרתי כאן באה בנוסף.והשונים ומבלי לגרוע מהם  הקורא

 

 וכולל נספחיו וכי תנאי ווהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי קול הקוראקראתי בעיון את כל מסמכי ה .2

השתתפתי במפגש ההבהרות,  ,ידועים ומוכרים לי הפעלת ההאבוכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 לכך קבעתי את הצעתי.בהתאם וההאב שטח ביקרתי ובחנתי את 

 
אינם ו מסירת מידע למשתתפים בלבדובמפגש ההבהרות נועדו לצורך  הקול הקוראהנתונים שהוצגו  .3

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

 
לאי  אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המציע .4

פער בין המצב  היהשי ככללבין המציאות בשטח.  קול הקוראהתאמה בין הנתונים המופיעים במסמכי ה

לפני מועד הגשת  חכ"א, להעלותן בפני בהליךבפועל לבין הנתונים במכרז, באחריותי כמשתתף וכמציע  

 ההצעות למכרז.

 

להקמת ל הפעולות הדרושות אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כ .5

 המרכז ולאחר מכן להפעילו והכל בהתאם להוראות המכרז וההסכמים המצורפים אליו.

 
או בחתימה על ההסכם, כדי  התשלום הקבועאו בתשלום רווחי חכ"א סכם כי אין בתשלום וידוע ומ .6

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

 במסגרת המכרז וההסכם.

 
כולן או מקצתן החברה  ולהלן אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל .7

תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו 

 הצעתי. נושאולהתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות 

 
כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות  .8

 שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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למסמכי  בנוסח המצורף חברהלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת ה .9

ותהא ניתנת למימוש במשך כל  7.6.18 עד ליום הערבות תהא בתוקף כולל מע"מ.₪  15,000, בסך ההליך

 בכל פעם. ימים 120ניתן יהיה להאריכה בעוד  חכ"אתקופה זו, ועפ"י בקשת 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .10

והנני מסוגל מכל  הליךהנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן המתואר במסגרת ה .א

 ההליך.הוראות בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  

האדם והציוד והאמצעים הדרושים על מנת  חברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כו .ב

 ההליך.לבצע את האמור במסמכי 

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין לצורך מתן ביצוע האמור  .ג

 לרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.ההתקשרות במסגרת 

 הצעתי זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .ד

 

בהתאם לכל תנאיו, לשביעות ההליך הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י  בהליךאם אזכה  .11

 בכפוף לדין.מונה מטעמה, על פי הוראות הסכם ההפעלה שייחתם ורצון  החברה ו/או המ
 

החברה  מתאריך הודעתחודשים  12תוך  הפעלה על הסכםחתום לאם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  13.6

 ידוע לי כי אם לא אעשה כן תבוטל זכייתי.ו בדבר זכייתי

 
כמו כן ידוע לי כי  ידוע לי שרק חתימה על ההסכם ההפעלה יקים התקשרות חוזית ביני לבין כ"א. .12

 במסגרת ההסכם ביני לבין חכ"א ייקבע מנגנון הכנסות חכ"א בפרויקט.

 

ין ימנע מלעסוק בכל עיסוק או פעילות, במישרין או בעקיפין, בלה ידוע לי כי אם אזכה במכרז יהיה עליי .13

גרוע בפרויקט. מבלי ל ההמלאה או החלקית, אשר מתחר יובין ע"י גוף משפטי אחר שבבעלות יבעצמ

 לפרויקט נושא מרכז זה, פרויקט דומה או זההכל  או אפעיל קיםאמצהיר כי לא  אנימהאמור בסעיף זה, 

  מההאב.ק"מ  100ברדיוס של 

 

 שלא יפחת מהקבועשכר   שיעבדו בהאבהנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים  .14

 .1987הוראות שכר מינימום התשמ"ז ב

 
שמעבר לחתימת הסכם ההפעלה, ההתקשרות  עימי כפופה לאישור דירקטוריון חכ"א ולקבלת ידוע לו  .15

 אישורים רגולטוריים וכי מצב בו אלה לא יתקבלו לא תהא לי כל טענה בקשר עם כך.

 
עקב הפרת החברה כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .16

 וטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.ההתחייבויות שאני נ

 
, והנני מוותר בזאת הליךבעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ה .17

לרבות  וו/או הוראה הכלולים ב הליךויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ה

 דרישותיו. 
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 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  ה/הופיע ____________כי ביום  , בזה ת/, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
ר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה מס' זיהוי ______________, אש ___________________

לעונשים  ה/היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישריעשה/תהקבועים בחוק אם לא 

 
________________________ 

 חותמת עו"דימת וחת                                                                                           
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 הוועדה המנהלת                
 

ועדה מנהלת שתפקידה יהיה קבלת ההחלטות בהתאם להוראות הקול קורא חכ"א והמפעיל יקימו  .1
 המהותיות הנוגעות לאופן הפעלת וניהול הפרויקט.

 מהם נציגי החברה. 3 -המפעיל ומהם נציגי  3חברים.  6בוועדה המנהלת יהיו  .2

הועדה המנהלת תתכנס לישיבה מידי שלושה חודשים לכל הפחות. במסגרת הישיבות יימסר לוועדה  .3
ות וההוצאות, תזרים לעניין התפעול ההכנסדיווח מלא ומפורט על הנעשה בפרויקט לרבות 

המזומנים, עדכון בדבר מיזמים ישנים וחדשים וכל נתון רלוונטי אשר יידרש על ידי מי מחברי 
 הוועדה.

מוסכם כי ישיבת הוועדה המנהלת לא תפתח מבלי שיהיו נוכחים בה לפחות נציג אחד של החברה  .4
 ונציג אחד של היזם.  

גם ללא התכנסות ובפרט, שייחתמו על ידי כל  מוסכם כי החלטות הוועדה המנהלת יכול שיתקבלו .5
 חברי הוועדה, בכל דרך שתאשר הועדה המנהלת. 

 חברי הוועדה המנהלת: כלל החלטות בנושאים המפורטים בסעיף זה יהיו כפופות להחלטת .6

 צמצום פעילות הפרויקט. 6.1

 החלטה על הפסקת הפרויקט, השהייתו או סגירתו. 6.2

 הכנסת משקיע/שותף חדש לפרויקט.  6.3

 לקיחת הלוואה לצורך פעילות הפרויקט. 6.4

  של הפרויקט. אישור תקציב שנתי 6.5

 מינוי מנהל/מנכ"ל למתחם. 6.6

 הפרויקט.החלטה על אופן ההתגוננות בפני תביעות / התראות המסכנות את המשך הפעלת  6.7

יודגש כי במסגרת ההסכם ההפעלה שייחתם עם הזוכה תהא רשאית חכ"א להוסיף סעיפים לנספח  .7
 זה.


