החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
מכרז פומבי מס' 11/2019
להקמה והפעלה של מתחם תיירות ,נופש ,תרבות ופנאי בעיר אילת

הצהרה על קבלת וקריאת מסמכי המכרז:
אני הח"מ ,המשתתף/נציג המשתתף במכרז מספר  11/2019של החברה הכלכלית אילת (חכ"א)
בע"מ מצהיר ומאשר שקיבלתי מאת החברה ,קראתי ,הבנתי ואישרתי את כלל המסמכים הבאים,
המהווים את מסמכי המכרז:
מסמך א'
נספח 1
נספח 2
נספח 3

התנאים הכלליים.
קריטריונים לניקוד האיכות
מכתב רמ"י מיום 10.11.19
פרוגרמה לדוגמה

מסמך ב'
נספח 1
נספח 2
נספח 3
נספח ( 3א)
נספח ( 3ב)
נספח 4
נספח 5
נספח 6

טופס הצעת המציע ,על נספחיו.
נוסח ערבות הגשה.
תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.
תצהיר שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית.
תצהיר לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית.
אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי.
תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי  +פירוט ניסיון מקצועי.
אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.

מסמך ג'
נספח ג'( 1-א)
נספח ג'( 1-ב)
נספח ג'( 1-ג)
נספח ג'( 1-ד)
נספח ג'2-
נספח ג'3-
נספח ג'4-
נספח ג'5-
נספח ג'6-

נוסח הסכם בין החברה ובין היזם ,על נספחיו.
אישור קיום ביטוחים :עבודות קבלניות.
אישור קיום ביטוחים :תקופת ההפעלה.
הצהרת פטור מנזקים.
תנאים מיוחדים לעבודות בחום.
ערבויות ביצוע :עבודות קבלניות  +תק' הפעלה.
דוגמת פרוטוקול מסירת המתחם ליזם.
ערבות בדק.
הצעת היזם (לא מצורפת).
מסמכי המכרז (לא מצורפים).

מסמך ד'
מסמך ד'1-

תשריטים ,תכניות ,אישורים והיתר הבניה.
תשריט כללי.

מסמך ה'
מסמך ה'1-
מסמך ה'2-

הוראות מיוחדות ,מפרטים טכניים מיוחדים.
בוטל.
הוראות מיוחדות בדבר תפעול ,קבלה ופריקת סחורות ,ניקיון ,בטיחות ,איכות סביבה
ושטחי שירות.
התכנית האסטרטגית של עיריית אילת ביחס לרצועת החוף;
תת הנחיות מרחביות למתחם "עין סוף".

מסמך ו'

מסמך קונספט (קווים מנחים) ותיאור כללי של הפרויקט.

מסמך ה'3-
מסמך ה'4-

כמו כן ,ידוע לי שמסמכים אלו מהווים חלק ממסמכי המכרז ובמידה ואזכה ,יהיה עליי להמציא
מסמכים אלו חתומים פיזית לידי החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ.
שם המציע_____________________________________ :

תאריך_____________ :

חתימה_________________________________ :

