
 
 
 
 
 

 2019פברואר  28חמישי  יום
 כ"ג אדר א תשע"ט

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 13/2018מכרז פומבי מס' מ/
 בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

 א.ג.נ.,
 

להקמה משותפת והפעלה של מתחם תיירות,  13/2018מכרז פומבי מס' מ/הנדון: 
 נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת

 1מסמך הבהרות מספר 
 

שאלות בזה להעביר לעיונכם  ת( מתכבדהחברה -בע"מ )להלן אילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
במסגרת המכרז  2019פברואר  10הבהרה והתייחסות החברה לשאלות אשר הופנו אליה עד ליום א', 

 שבנדון.
 תשובה שאלה מס'

הסתיימה האם  2018לאור העובדה ששנת  1
ניתן להכליל במסגרת הדרישה למחזור 

לתנאי המכרז גם  3.2כספי כאמור בסעיף 
 ?2018את שנת 

 הבקשה מתקבלת.
 

למסמכי המכרז יתוקן כך במסגרת  3.2סעיף 
המחזור הכספי המצטבר הנדרש תיכלל גם שנת 

2018. 
 

למסמכי המכרז וכן  2בנספח  1.2בהתאם, סעיף 
למסמכי המכרז יתוקנו כך  4בנספח  2סעיף 
 תיכלל במסגרת השנים. 2018ששנת 

 
לחוברת  28-ו 24, 7למסמך זה מצורפים עמודים 

 המכרז כשהם מתוקנים.
נודה לקבלת התייחסותכם באשר  2

לתקופת ההפעלה, בין היתר בשים לב 
 למענקי משרד התיירות.

חכ"א כפי שהובהר במסגרת מפגש המציעים 
ובהתאם  -פועלת בימים אלה ממש מול רמ"י 

על מנת להאריך  -להתחייבותה של רמ"י כלפיה 
 את תקופת החכירה.

 
יחד עם זאת, עד לקבלת אישורה הרשמי של רמ"י 

איננה  בדבר הארכת תקופת החכירה חכ"א
רשאית על פי דין להתחייב כלפי משתתפי המכרז 
על תקופת הפעלה ארוכה מתקופת החכירה נכון 

 להיום.
 

חכ"א את  מקבלתלבקשת המשתתפים במכרז 
הבקשה לשנות את תקופות האופציה )או 
תקופות ההתקשרות המוארכות( כך שבמקום 
האופציה להארכת תקופת ההתקשרות מול 

חודשים כל  36נות עד תקופות ב 3הזוכה בעד 
אחת תהא חכ"א רשאית לממש אופציה להארכת 

נוספת בת  (1)תקופת ההתקשרות בתקופה אחת 
)מאה ושמונים( חודשים והכל בכפוף  180עד 

לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין והארכת 
 תקופת החכירה על ידי רמ"י.

 
התייחסות חכ"א למענק משרד התיירות תובא 

 בהמשך מסמך זה.
 



 אנו מאוד מעוניינים בפרויקט.  3
עם זאת לא ראינו מה קורה במצב בו אנו 
מגישים הצעה, זוכים ולאחר מכן מתברר 
כי תקופת החכירה כאמור במכתב רמ"י 

 לא מוארכת מכל סיבה שהיא? 

מובהר, כי בימים אלה מבצעת חכ"א עבודותיה 
 ן נשוא המכרז. יבמקרקע

 
המבצעת את חלקה בעבודות בניגוד לחכ"א, 

הזוכה במכרז לא יידרש ולא יהא רשאי הפיתוח, 
לבצע עבודות בפועל עד לתכנן ו/או להתחיל 

לאחר קבלת אישור רמ"י בדבר הארכת תקופת 
 החכירה. 

 
על פי המידע המצוי בידי חכ"א נכון ליום פרסום 
מסמך הבהרות זה מעריכה חכ"א כי אישור רמ"י 

יינתן עוד בטרם הכרזה  בדבר הארכת המקרקעין
 על זוכה במכרז שבנדון.

 
באשר למנגנון פיצוי הזוכה במכרז במקרה של אי 
הארכת חוזה החכירה, חכ"א מזמינה את 
משתתפי ההליך להציע מנגנון פיצוי במקרה 
כאמור וזאת בנוסף למנגנון הפיצוי הקבוע בסעיף 

 לחוזה.  1.8.2
 

ור על על משתתפי המכרז לבסס מנגנון פיצוי כאמ
החזר הוצאות בעין + הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

רווח קבלני כמקובל )מנגנון המכיל רווח רעיוני  או
לא  -בהתבסס על אובדן רווחים ו/או הסתמכות 

 יתקבל(.   
האם קיימת חובה לעבוד עם המתכננים  4

של חכ"א או של העירייה בפרויקט? 
 התייחסתם לזה במפגש המציעים...

כפי שהובהר במסגרת מפגש המציעים אין חובה 
לעבוד עם צוות המתכננים והיועצים המלווים 

 את הפרויקט מטעם חכ"א.
 

עם זאת חכ"א תבהיר ותדגיש, כי התכנון הקיים 
בפרויקט הינו ברמת תכנון מפורט. לאור האמור, 
ולאור העובדה כי התכנון הקיים תואם את 

חכ"א לא הקונספט המבוקש על ידי העירייה 
תאשר ו/או תאפשר תכנון הפרויקט מחדש, שינוי 

 מוחלט של חומרים ורמת תגמירים וכיו"ב.
 הבקשה מתקבלת. האם ניתן לקיים מפגש מציעים נוסף? 5

 
לאור עדכון תנאי הסף מכריזה חכ"א על קיום 

 מפגש מציעים נוסף.
 

מפגש המציעים הנוסף הינו חובה למעוניינים 
המכרז אך אינו חובה ליטול חלק בהליך 

למשתתפים שנטלו חלק במפגש המציעים 
 המקורי.

 
, 'דמפגש המציעים הנוסף יתקיים ביום 

במשרדי החברה  11:00, בשעה 27.2.2019
הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ, פארק התעשיה 

 , אילת.2אילתם, מבנה אמת"ל 
 
 
 
 
 
 
 

דחיית המועד האחרון  החברה מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 6
ולמשלוח שאלות הבהרה,  להגשת הצעות במכרז

 .כדלקמן



 
המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה יהא 

 15:00בשעה  2019שנת  מרץלחודש  18 ב',  ביום
 בדיוק.

 
 ב',           המועד האחרון להגשת הצעות יהא ביום

 בדיוק. 15:00בשעה  2019שנת  אפריללחודש  8
 

 . ללא שינויתוקף ערבות ההגשה יישאר  -שימו לב 
בהמשך לשאלות שהופנו אליה בעניין זה  מענק משרד התיירות 7

ובהמשך לתשובותיה לשאלות ההבהרה מבקשת 
שהתחשיבים הכלכליים חכ"א להבהיר כי 

את מענק  םבתוכ כללועליהם התבססה חכ"א 
על ידי  טרם הועלהמשרד התיירות אך הנושא 

 . מול משרד התיירות חכ"א
 

יעלה שככל הזוכה חכ"א תפעל בכדי לסייע בידי 
 בידה לקבלת מענק זה.

 
משתתף במכרז מבלי למעט מהאמור לעיל, 

חכ"א לצורך הצגת  מצדהמעוניין בשיתוף פעולה 
הפרויקט בפני נציגי משרד התיירות מוזמן לפנות 
לחכ"א במסגרת מנגנון שאלות ההבהרה במכרז 

 חן בצורה פרטנית.  וכל בקשה תיב
 

תסייע בפנייה למשרד התיירות חכ"א מובהר כי 
לקבלת או אי קבלת  אולם אין לה כל אחריות

המענק והדבר לא ישפיע על התחייבויות המציע 
 ותנאיו. על פי המכרז

 
 
 בהצלחה! 

 
 
 
 בברכה,בכבוד רב ו       

בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
   

 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,על נספחיומסמך זה, 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 
 
 
 

_______________  _______________  _________________ 
 חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך         

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 

 


