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  תנאי המכרז
 

1 .   הזמנה להציע הצעות  

ע� , )� חודשי12 (המש� תקופה של שנל,  חניוני�שלושהמ מזמינה בזאת הצעות להפעלת "אחוזות החו� בע

 12 (שנהבנות ת ו נוספותתקופבשתי מ בלבד להארי� תקופה זו "אופציה השמורה לאחוזות החו� בע

).כהגדרת מונח זה להל"(והכל כמפורט במסמכי המכרז , )חודשי� 24כ עוד "ובסה (  כל אחת)חודשי�  

2 .   פרשנות; הגדרות  

היה פירוש� של המונחי� י) כהגדרת מונחי� אלה להל"(בתנאי המכרז ובטופס ההצעה למכרז   2.1

  :אלא א� כ" מתחייב אחרת מהקשר הדברי� ומהדבק�, הבאי� כפי הרשו� לציד�

  .מ"אחוזות החו� בע   % " אחוזות החו�"

  . 1968 –ח "תשכ,  לחוק ניירות ער�1כהגדרת מונח זה בסעי�    %" בעל שליטה"

דמי ההפעלה "

   %" השנתיי�

החו� על ידי הזוכה תמורת שישתל� לאחוזות ) מ"לא כולל מע(הסכו� 

במהל� תקופת )  חודשי�12(הפעלת כל אחד מ" החניוני� בגי" כל שנה 

  .  ההפעלה

  .מי שהצעתו זכתה במכרז   %"הזוכה"

"�  :כל אחד מ" החניוני� הבאי�   %" החניו

 נחלת ברחוב 72, 71: חלקה, 6,925 : המצוי בגוש� "המסילה"חניו�  .א

  :בולותיו ה�ואשר ג, בתל אביב 68בנימי" 

  ;נחלת בנימי"רחוב : במזרח

  ;הרצלרחוב : במערב

  ;בנייני משרדי�: בדרו�

  . מגורי�/בנייני משרדי�: בצפו"

  . מקומות חניה מסומני�%99 כובו , ר" מ1,793 %כ של) ברוטו(בשטח 

 יהודה ברחוב 132,35:  חלקה6,923 : המצוי בגוש�  "בית רומנו"חניו�  .ב

  :אשר גבולותיו ה�ו, בתל אביב  12�14הלוי 

  ;הרצל' שביל מעבר הולכי רגל לרח: במזרח

  ;פינסרחוב : במערב
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  ;חניו" פרטי/בניי" משרדי�: בדרו�

  . )חומה(בנייני מגורי� : בצפו"

  . מקומות חניה מסומני�%181 כובו , ר" מ3,890 %כ של) ברוטו(בשטח 

 המסילהברחוב  169:  חלקה6929: המצוי בגוש� "סוז� דלל"חניו�  .ג

  :ואשר גבולותיו ה�, בתל אביבפינס ' פינת רח

  ;פינסרחוב : במזרח

  ;גינה ציבורית: במערב

  ;בנייני מגורי�: בדרו�

  . מגורי�: בצפו"

  . מקומות חניה מסומני�185 % כ ובו, ר"מ 3,495 %כ של) ברוטו(בשטח 

  . ביחד,  החניוני� דלעילשלושתכל   %" החניוני�"

" �המועד האחרו

   –" להגשת הצעות

המהווה את המועד ,  לתנאי המכרז להל"6.6.1המועד הנקוב בסעי� 

או כל מועד אחר שיקבע על ידי , האחרו" שבו נית" להגיש הצעות למכרז

  .אחוזות החו� בהתא� לתנאי המכרז

ביחד ע� , המועד שתקבע אחוזות החו� ושהודעה לגביו תמסר לזוכה   %" המועד הקובע"

השלמת ביצוע" על ידיו של כל ההתחייבויות ל, ההודעה על זכייתו במכרז

ימי� לפחות לאחר ) שבעה (7ואשר יהא , המקדימות לתחילת ההפעלה

  ). כהגדרתה להל"(המועד שבו תמסר למפעיל הודעת הזכיה 

  .10/2009מספר , מכרז זה   %" המכרז"

  . יפו–עירית תל אביב   %" העיריה"

  .במסמכי המכרזהצעה המוגשת למכרז בהתא� לאמור   %" הצעה"

א� לא יותר , הצעה  אחת המוגשת על ידי ומטע� יותר ממציע אחד   %" הצעה משותפת"

  .מאשר שני מציעי� בהצעה אחת

התחייבויות "

מקדימות לתחילת 

   % " ההפעלה

ואשר , פעולות שעל הזוכה לבצע קוד� לתחילת הפעלת החניוני� על ידיו

נאי מקדמי לחתימתה של מהווה ת, ביצוע" במלוא" ובמועד" על ידיו

אחוזות החו� על חוזה ההפעלה ולהעמדת החניוני� לרשותו על ידי 

 12.3והכל כאמור בסעי� , אחוזות החו� לש� תחילת הפעלת� על ידיו

  . לתנאי המכרז להל"

  . ועדת המכרזי� של אחוזות החו�   %" ועדת המכרזי�"
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  . לתנאי המכרז"ג"כנספח המצור� , על נספחיו, חוזה להפעלת החניוני�   %" חוזה ההפעלה"

טופס הצעה "

  %"למכרז

  . לתנאי המכרז"א"כנספח המצור� , על נספחיו, טופס ההצעה למכרז

יחידי המציע "

   % " בהצעה משותפת

  .כל אחד מ" המציעי� מטעמ� מוגשת ההצעה המשותפת

  .ימי� שבה� הבנקי� בישראל פתוחי� למסחר   % " ימי עסקי�"

כעל כשיר שני לזכיה ) א� הכריזה(מי שועדת המכרזי� הכריזה עליו    %" כשיר שני"

  .במכרז

כעל כשיר שלישי לזכיה ) א� הכריזה(מי שועדת המכרזי� הכריזה עליו    % " כשיר שלישי"

  .במכרז

ידי הלשכה המרכזית � מדד המחירי� לצרכ" המתפרס� על  %" מדד"

 שיבוא כל מדד רשמי אחר, ובהעדר פרסו� כאמור, לסטטיסטיקה

  .תחתיו

המהווי� מחירי ,  לתנאי המכרז להל"9.1הסכומי� הנקובי� בסעי�    %" מחירי המינימו�"

מינימו� לדמי ההפעלה השנתיי� שמציע רשאי להציע במסגרת הצעה 

  . להל"9כמפורט בסעי� , לגבי כל אחד מ" החניוני�

המהווי� את חוברת  לתנאי המכרז להל" 3המסמכי� המפורטי� בסעי�    %" מסמכי המכרז"

לרבות כל המסמכי� שנמסרו לרוכשי חוברת המכרז בקשר ע� , המכרז

או תיקו" בכתב למסמכי המכרז שתמסור /ולרבות כל תוספת ו, המכרז

  .א� א� לא צורפו לחוברת המכרז, אחוזות החו� לרוכשי חוברת המכרז

  .מי שהגיש הצעתו למכרז  %" מציע"

משרדי אחוזות "

   %" החו�

  .אביב�תל, 6 אחוזות החו� ברחוב גרשו" משרדי

בלתי , )כהגדרת מונח זה לעיל(צמודה למדד , ערבות בנקאית אוטונומית   %" ערבות המכרז"

להבטחת קיו� ,  לתנאי המכרז"ב"כנספח ובנוסח המצור� , מותנית

  . הצעת המציע על ידיו

  .מסמ� זה   %" תנאי המכרז"

וסיומה ביו� , 01.03.2010שתחילתה ביו� , )חודשי� 12( שנהתקופה בת    %" תקופת ההפעלה"

שאחוזות החו� תורה עליו , כפו� לכל שינוי במועדי� אלה, 28.02.2011

  . בהתא� ובכפו� להוראות חוזה ההפעלה
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 במסמכי המכרז יפורשו כמת" רשות לאחוזות החו� לפעול על "אחוזות החו� תהא רשאית"המילי�   2.2

    .פי שיקול דעתה הבלעדי

כל האמור . ואי" להזדקק לה" בפירוש הוראותיו, כותרות הסעיפי� אינ" מהוות חלק מתנאי המכרז  2.3

א� במי" נקבה , וכל האמור בו במי" זכר, א� ברבי� במשמע וכ" להיפ�, בתנאי המכרז בלשו" יחיד

  .במשמע וכ" להיפ�

3 .   חוברת המכרז   

  :י� חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזומהוו, המסמכי� המפורטי� להל" כלולי� בחוברת המכרז

  ). מסמ� זה(תנאי המכרז   3.1

  . על נספחיו, טופס הצעה למכרז  3.2

  . נוסח ערבות המכרז  3.3

  .על נספחיו, חוזה ההפעלה  3.4

  ). "מעטפת המכרז "–להל� (שעליה יצוי" מספרו של המכרז , מעטפת המכרז  3.5

4 .   רכישת חוברת המכרז  

מ " מעכולל, ח" ש2,500לרכוש במשרדי אחוזות החו� תמורת ס� של עותק ממסמכי המכרז נית"   4.1

  )."דמי רכישת חוברת המכרז "% להל� (כדי" 

למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החו� , דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו  4.2

  . לתנאי המכרז להל"14.1.3 – 14.1.1בנסיבות המפורטות בסעיפי� 

ל ידי רוכש חוברת המכרז מכל סיבה שהיא או אי זכיית מציע במכרז לא יזכו את אי הגשת הצעה ע  4.3

  .רוכש חוברת המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז

היא נמסרת לרוכשי� אותה  , כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של אחוזות החו�, מובהר בזאת  4.4

וכשי� אותה לא יהיו רשאי� לעשות והר, ולא לכל מטרה אחרת, לצור� הגשת הצעה למכרז בלבד

  . זולת הגשת הצעה למכרז, בה שימוש למטרה אחרת

ימסור רוכש חוברת המכרז לאחוזות החו� מע" למסירת הודעות , בד בבד ע� רכישת חוברת המכרז  4.5

  .כי קיבל את חוברת המכרז, וכ" יאשר לאחוזות החו� בכתב, עבורו

  

5 .   סמכי המכרזאו הבהרות למ/או תוספות ו/תיקוני� ו  

ובלבד שה" תמסרנה לאחוזות , שאלות הבהרה לגבי המכרז נית" לשלוח בכתב למשרדי אחוזות החו�  5.1

שאלות הבהרה . ימי עסקי� לפני המועד האחרו" להגשת הצעות) שלושה (3 �החו� עד ולא יאוחר מ

  .שתמסרנה לאחוזות החו� לאחר מועד זה לא תענינה
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או /או לתק" את מסמכי המכרז ו/ת" תשובות לשאלות ההבהרה ואחוזות החו� תהא רשאית לי  5.2

  .או לעדכנ� עד ולא יאוחר מיו� עסקי� אחד לפני המועד האחרו" להגשת הצעות/להוסי� לה� ו

על ידי אחוזות החו� יהוו , א� יעשו, או עדכו" שיעשו כאמור/או תוספת ו/או תיקו" ו/כל הבהרה ו  5.3

ויובאו לידיעת� של כל רוכשי חוברת המכרז בדר� הקבועה למת" , חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

  . הודעות על ידי אחוזות החו� בתנאי המכרז

6 .   הגשת הצעה למכרז   

, תהווה לכל דבר ועני" הסכמה מצידו של המציע לכל ההוראות, הגשת הצעה למכרז על ידי מציע  6.1

  . התנאי� והתניות המופיעי� במסמכי המכרז

  האופ� הגשת הצע  6.2

 להצעהעל המציע להגיש הצעה הכוללת את מסמכי המכרז ואת כל יתר המסמכי� שיש לצר�       6.2.1

  .  לתנאי המכרז להל"6.4בהתא� לאמור בסעי� 

מבלי , א� ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל 6.2.2

או /או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/לבצע בניסוחה המודפס כל תיקו" ו

  . תוספת

  .הצעה תוגש בעותק אחד בלבד 6.2.3

ועל ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה , א� ורק, הצעה תוגש  6.2.4

ולא על ידי כל גור� אחר מטעמו , המאשרת את תשלומ� של דמי רכישת חוברת המכרז

  . או הקשור אליו/ו

  . תו בכתב יד ברור או בהדפסהעל המציע למלא את הצע  6.2.5

 לתנאי 6.4וכ" כל יתר המסמכי� שיש לצר� להצעה בהתא� לאמור בסעי� , מסמכי המכרז  6.2.6

כגו" עור� די" , או על ידי אחר מטעמו/ו(חייבי� להיות חתומי� על ידי המציע , המכרז להל"

חתימה ייחתמו דפי� בה� יועד מקו� ל). הכל כנדרש על פי תנאי המכרז, או רואה חשבו"

דפי� בה� לא יועד מקו� לחתימה ייחתמו . בש� מלא ובהתא� לנוהלי החתימה של המציע

  .בראשי תיבות בלבד

, אחוזות החו� תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתא� לאמור בתנאי המכרז  6.2.7

ו א/או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/לרבות הצעה הכוללת תיקו" ו

או /או לחלופי" להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקו" ו, תוספת בנוסח מסמכי המכרז

תו� פרק זמ" , או התוספת האמורי�/או ההתניה ו/או ההסתייגות ו/או ההשמטה ו/השינוי ו

  .שיקבע לכ� על ידי אחוזות החו�

פרטי� נוספי�  כדי לקבל ,כול� או חלק�,  תהא רשאית לזמ" אליה מציעי�אחוזות החו�  6.2.8

או השלמת מסמכי� /או בירור פרטי� ו/ או לבצע הלי� הבהרות ואו הבהרות על הצעת�/ו

  .על מנת לבחו" את המציעי� ואת הצעותיה�, בכל דר� אחרת שתמצא לנכו"
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  הצעה משותפת  6.3

  .הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת  6.3.1

על ידי כל אחד , ופ" הנדרש במסמכי המכרזבא,  ייחתמו מסמכי המכרז–בהצעה משותפת   6.3.2

  .מיחידי המציע בהצעה המשותפת

אד� ולא ( ימנו יחידי המציע בהצעה המשותפת נציג אחד מביניה� –בהצעה משותפת   6.3.3

, מינוי. ביחד ולחוד, אשר יחייב בפעולותיו את יחידי המציע בהצעה משותפת, )תאגיד

/" 2א"בנוסח זהה לנוסח המצור� כנספח , כהיעשה באמצעות חתימה על כתב הסמ, כאמור

  .לטופס ההצעה

, לקיומ", ביחד לחוד, יהיו יחידי המציע בהצעה משותפת אחראי�, הוגשה הצעה משותפת  6.3.4

אול� זכויותיה� של יחידי , של כל התחייבויותיה� על פי מסמכי המכרז, במלוא" ובמועד"

  .תהיינה ביחד בלבד, מכי המכרזעל פי מס, כול" או חלק", המציע בהצעה המשותפת

יהיו יחידי המציע בהצעה משותפת , הוכרזה ההצעה המשותפת כהצעה הזוכה במכרז  6.3.5

של כל התחייבויותיה� הנובעות מהכרזת� , במלוא" ובמועד", לקיומ", ביחד לחוד, אחראי�

, ותפתאול� זכויותיה� של יחידי המציע בהצעה המש, על פי מסמכי המכרז, כזוכי� במכרז

תהיינה ביחד , על פי מסמכי המכרז, הנובעות מהכרזת� כזוכי� במכרז, כול" או חלק"

  .בלבד

  מסמכי� שיש לצר� להצעה   6.4

וכחלק בלתי נפרד הימנה את , בנוס� למסמכי המכרז, על כל מציע לצר� ולהגיש יחד ע� הצעתו

  :המסמכי� המפורטי� להל"

, ל"או העתק נאמ" למקור של אישור כנ, או מיוע0 מסמרואה חשבו" , אישור מפקיד מורשה  6.4.1

)  כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת–ובמקרה של הצעה משותפת (המעיד שהמציע 

וחוק מס ] נוסח חדש[מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל� על פי פקודת מס הכנסה 

והג לדווח לפקיד השומה על וכ" כי הוא נ, או שהוא פטור מלנהל�, 1975 � ו "תשל, ער� מוס�

 �ו "תשל, מ על עסקאות שמוטל עליה" מס לפי חוק מס ער� מוס�"ולמנהל מע, הכנסותיו

1975 .  

)  כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת–ובמקרה של הצעה משותפת (היה המציע   6.4.2

  : יצורפו להצעה בנוס� ג� המסמכי� הבאי�–תאגיד 

מספרי זהות וכתובות , שמות, ואה חשבו" בדבר ש� התאגידאישור עור� די" או ר  6.4.2.1

מספרי זהות , שמות, של בעלי המניות או השותפי� ושיעור אחזקותיה� בתאגיד

וכתובות של מנהלי התאגיד ושמות ומספרי זהות של כל מורשי החתימה של 

ו /י� על מסמכי המכרז בש� התאגיד חת�/וכ" אישור על כ� שהחתו�, התאגיד

י� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די" לחייב /ה� מוסמ�/וכי הוא, בפניו

  . כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז, � את התאגיד לכל דבר ועניי"/בחתימתו
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בנוס� על כל האמור בסעי� ,  יצויי" באישור האמור לעיל�היה התאגיד שותפות 

  .שות� הכללי בשותפותומיהו ה, מי ה� השותפי� בשותפות,  קט" זה לעיל6.4.2.1

של תעודת , מאושרי� על ידי עור� די" או רואה חשבו", העתקי� נאמני� למקור  .6.4.2.2

  .ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו

 ובמקרה –) א� הינו תאגיד, או של מנהליו(מסמכי� המעידי� על ניסיו" קוד� של המציע    6.4.3

 בהפעלת חניוני� � המציע בהצעה המשותפת של כל אחד מיחידי , של הצעה משותפת

לרבות המלצות שקיבל לגבי ניהול חניוני� כאמור , שאינ� מנוהלי� על ידי אחוזות החו�

למע" הסר . תו� פרוט גודל� של החניוני� והתפקיד שנטל בניהול�, על ידו בעבר ובהווה

המנוהלי� על ידי כי צירו� מסמכי� בדבר נסיו" קוד� בהפעלת חניוני� , מובהר בזה, ספק

  .ואינו הכרחי, אחוזות החו� נתו" לשיקול דעתו של המציע

  המע� להגשת הצעות  6.5

במעטפת , לא יאוחר מהמועד האחרו" להגשת הצעות, על המציעי� להגיש את מסמכי המכרז

במסירה אישית או על ולמסור את המעטפה , כשהיא סגורה עליה רשו� מספר המכרז בלבד, המכרז

  .  בלבד 16:00 – 8:00בי" השעות ' ה�'בימי� א, במשרדי אחוזות החו�, כח%ידי בא

  .המעטפה תוש� א� ורק בתיבת המכרזי� המתייחסת למכרז זה

  המועד האחרו� להגשת הצעות  6.6

  . 11:00: עד שעה, 22.12.2009יו� המועד האחרו" להגשת הצעות למכרז הינו   6.6.1

, בתיבת המכרזי� עד לתארי� ולשעה הנקובי� לעיל, אמכל סיבה שהי, הצעות שלא תהיינה  6.6.2

  . לא תישקלנה

אחוזות החו� תהא רשאית לדחות את המועד , עד למועד האחרו" להגשת הצעות, בכל עת  6.6.3

. וזאת ללא צור� בהודעה מוקדמת על כ� לרוכשי חוברת המכרז, האחרו" להגשת הצעות

תודיע על כ� לכל רוכשי , שת הצעותדחתה אחוזות החו� כאמור את המועד האחרו" להג

  . והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניי" כמועד האחרו" להגשת הצעות, חוברת המכרז

לאחוזות החו� לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרו" להגשת הצעות על פי בקשת   6.6.4

  .מכל סיבה שהיא, מציע זה או אחר

7 .   תוקפה של הצעה  

עד ליו� , ללא זכות חזרה, יב את מגישהותחי, מרכיביה ונספחיה, ל פרטיהעל כ, כל הצעה תעמוד בתוקפה

21.03.2010.  

8 .   ערבות המכרז  

בנוסח זהה לנוסח הכלול (על המציע לצר� להצעתו את ערבות המכרז , כתנאי להשתתפותו במכרז  8.1

  ). במסמכי המכרז
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 הכולל של דמי ההפעלה מהסכו�) עשרי� אחוז (�20%השווה ל, ח"ערבות המכרז תהיה על ס� בש  8.2

  .לגבי כל החניוני� ביחד, המוצעי� על ידי המציע בהצעתו, )מ"לא כולל מע(השנתיי� 

יצוי" בש� , במידה ומוגשת הצעה משותפת. ש� המבקש בכתב ערבות המכרז יהא זהה לש� המציע  8.3

  . המבקש שמ� של שני המציעי� במשות� ולא די בציו" ש� אחד מ" המציעי� בלבד

  .  יש לצר� להצעה את הערבות המקורית,ערבות המכרז  8.4

ערבות המכרז תעמוד בתוק� החל מלא יאוחר מיו� ,  לתנאי המכרז להל"12.6בכפו� לאמור בסעי�   8.5

אלא א� כ" הוחזרה למציע קוד� למועד זה על , 21.03.2010ליו� הגשת ההצעה על ידי המציע ועד 

  . אי המכרז להל" לתנ8.8כאמור בסעי� , ידי אחוזות החו�

נתונה , לפיו ערבות המכרז אינה ניתנת להסבה או להעברה, הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז  8.6

  .לשיקול דעתו של המציע

לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תחשב , הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז  8.7

  . המציענתונה לשיקול דעתו של, כדרישה על פי תנאי ערבות המכרז

  החזרת ערבות המכרז  8.8

למעט הכשיר השני (אחוזות החו� תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה   8.8.1

  . ימי� מ" המועד בו הוכרז על הזוכה) שבעה (7בתו� , )א� וככל שהוכרזו, והכשיר השלישי

, כנגד ביצוע" במלוא", ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי אחוזות החו� במועד הקובע  8.8.2

  . של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, על ידי הזוכה

שאז יחולו על מי ( לתנאי המכרז להל" 11אלא א� הוכרז מי מה� כזוכה כאמור בסעי�   8.8.3

תוחזרנה ערבויות המכרז של , )מה� שהוכרז כזוכה כאמור כל ההוראות החלות על הזוכה

) עשרי� ואחד (21תו� , לפי דרישה, שלישי על ידי אחוזות החו�הכשיר השני ושל הכשיר ה

  . ימי� ממועד תחילת תקופת ההפעלה

  חילוט ערבות המכרז  8.9

אחוזות החו� תהא רשאית לחלט את , מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די"  8.9.1

, כח ערבות המכרזאו מ/או להציג דרישת תשלו� על פי ו/ו, כולה או חלקה, ערבות המכרז

, או לא מילא את התחייבויותיו/כולה או חלקה ו, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו

 א� לא קיי� במלוא" –או במידה והוכרז כזוכה /ו, על פי מסמכי המכרז, כול" או חלק"

על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו , כול" או חלק", ובמועד" את כל התחייבויותיו

  . ההתחייבות המקדימות לתחילת ההפעלה, למע" הסר ספק, תלרבו, כזוכה

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שתמסר לבנק שהוציא את ערבות   8.9.2

או ראיה /ומבלי שאחוזות החו� תצטר� להציג לבנק כל מסמ� ו, המכרז מאת אחוזות החו�

  .או לנמק את דרישתה/כלשה� נוספי� על דרישת החילוט ו
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9 .   מחירי מינימו�  

של תקופת )  חודשי�12(לכל שנה ,  החניוני� ביחדשלושתהפעלת  בגי" נקבע בזה מחיר מינימו�  9.1

   :  ההפעלה כדלקמ"

  ).מיליו" ושמונה מאות אל� שקלי� חדשי�( 4 1,800,000ס� של 

  . כולל מס ער. מוס�ואינמחיר המינימו� דלעיל 

תיפסל , ממחיר המינימו�תהיה נמוכה  החניוני�ו בה לגבי הצעה שדמי ההפעלה השנתיי� שיוצע  9.2

�  .ולא תידו

על פי אומדנה , בי" היתר, וזאת, מחיר המינימו� נקבע על פי שיקול דעתה של אחוזות החו�  9.3

כי יהיה מנוע מלטעו" כנגד אחוזות החו� טענות כלשה" בדבר , המציע מסכי� ומתחייב. והערכותיה

או באופ" /או ליקוי כלשהו בקביעת מחירי המינימו� ו/או אי התאמה ו/או הפרזה ו/אי נכונות ו

  .קביעת�

בגי� כל , )לתנאי המכרז' נספח א (בהצעת המציע, אמנ�, כי דמי ההפעלה ינקבומודגש בזאת   9.4

 על המציע למלא את סכו� דמי ההפעלה השנתיי� בגי� כל חניו� ,בנוס� לכ., אול�, ביחדהחניוני� 

ראה סעי�  ( לחוזה ההפעלה הרלוונטי לכל חניו� מ� החניוני�1'מיועד לכ. בנספח ג במקו� הבנפרד

  .  )הצעת המציע',  לנספח א7.1

10 .    שיקולי� לבחירת ההצעה הזוכה  

אחוזות החו� תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח   10.1

  .לעצמה את מירב היתרונות

  .שאית שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיאאחוזות החו� תהא ר  10.2

את השיקולי� , בי" היתר, לשקול, א� לא חייבת, אחוזות החו� תהא רשאית, בבחינת ההצעות  10.3

  :כול� או חלק�, המפורטי� להל"

  .ניסיונו של המציע בהפעלת חניוני� בעבר  10.3.1

או כל חברה עירונית שהיא בהתקשרות ע� /ה ואו העירי/ניסיו" העבר של אחוזות החו� ו  10.3.2

או /חברות בנות ו, מנהליו, ג� ע� מי מבעלי המניות בו, ובמידה ומדובר בתאגיד, המציע

, )1968 –ח "תשכ, כהגדרת מונחי� אלה בחוק ניירות ער�(או מסונפות אליו /קשורות ו

  . מיחידיווכל האמור ג� בהתייחס לכל אחד, לרבות מי מהפועלי� דר� כלל מטעמו

כי הפרה יסודית של , מובהר בזה,  זה לעיל10.3.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי� קט" 

או אי תשלו� בהתא� /או אי פינוי חניו" במועד ו/ו, בכלל, חוזה להפעלת חניו" בעבר

, או נקיטת הליכי� משפטיי� בקשר ע� הפרות כאמור על ידי מציע/להוראות חוזה כאמור ו

  .ור� מכריע בשיקולי אחוזות החו� לפסילת הצעהיהוו ג, בפרט
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  .סבירות הצעתו של המציע ויכולתו לעמוד בה במהל� כל תקופת ההפעלה  10.3.3

  .סכו� דמי ההפעלה השנתיי� שהוצע על ידי המציע בהשוואה למחירי המינימו�  10.3.4

או לבעלי /למנהליו וג� מידע הנוגע , וא� היה תאגיד(מידע מ" המרש� הפלילי לגבי המציע   10.3.5

/" 1א"וכ" מידע המובא לידיעתה של אחוזות החו� בתצהיר המצור� כנספח , )מניותיו

  . לטופס ההצעה למכרז

  .העובדה שההצעה לוקה בשגיאות  10.3.6

  .התרשמות כי ההצעה מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות  10.3.7

או לא השלי� מקו� /מי הפעלה שנתיי� והעובדה שהמציע לא נקב בסכו� המוצע על ידו כד  10.3.8

  . הטעו" מלוי או חתימה במסמכי המכרז

או תוספת בנוסח /או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/קיומ� של תיקו" ו  10.3.9

  .מסמכי המכרז

  .יכולתו של המציע למלא אחר תנאי המכרז  10.3.10

ואינה מהווה רשימה סגורה , ולי� אפשריי� בלבדהרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיק  10.4

או נוספי� שאחוזות החו� תהא /אי" באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולי� אחרי� ו. כלל וכלל

  .רשאית להתחשב בה�

 מיו� 3/2008' בישיבה מס, מובהר ומודגש בזאת כי בהתא� להחלטת דירקטוריו� אחוזות החו�  10.5

פרשת "יימנע ממפעילי� אשר הוגשו נגד� כתבי אישו� ב, בבכפו� לשימוע בכת, 29.7.08

  .לגשת למכרזי� של אחוזות החו�" החניוני�

11 .   בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז  

ועדת המכרזי� תהיה רשאית . ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי ועדת המכרזי�  11.1

הקבועי� בנוהלי� הפנימיי� , � מסויימי�במקרי. למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעי�

ג� בקבלת ההחלטה באשר , בי" היתר, עשוי דירקטוריו" אחוזות החו� להתערב, של אחוזות החו�

  .לזוכה במכרז

ג� הצעה אחת או , בנוס�, לבחור, א� לא חייבת, אחוזות החו� תהא רשאית, נבחרה הצעה זוכה  11.2

  .וככשיר שלישיאשר תוכרזנה ככשיר שני , שתיי� נוספות

תודיע אחוזות החו� לכלל המציעי� על ההחלטה , ימי� ממועד ההחלטה על הזוכה) שבעה (7תו�   11.3

  .")ההודעה על תוצאות המכרז "% להל� (האמורה 

12 .   התחייבויות הזוכה ; תוצאות הזכיה  

ממועד מת" יווצרו החל , )"הודעת הזכיה "–להל� (הודיעה אחוזות החו� לזוכה על זכייתו במכרז   12.1

שעיקריה� כלולי� במסמכי המכרז , הודעת הזכיה יחסי� חוזיי� בי" אחוזות החו� לבי" הזוכה
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, והכל בכפו� לזכותה של אחוזות החו� לבטל את הלי� המכרז או את זכיית הזוכה, ובהצעת הזוכה

  . כאמור במסמכי המכרז

אשר , )לרבות נספחיו( ההפעלה להודעת הזכיה תצר� אחוזות החו� את העותק המקורי של חוזה  12.2

הוגש על ידי הזוכה במסגרת הצעתו לתיבת המכרזי� וכ" שני עותקי� מצולמי� של חוזה ההפעלה 

אחוזות החו� תהא רשאית לדחות את . ותנקוב בהודעת הזכיה במועד הקובע, )לרבות נספחיו(

חילת תקופת המועד הקובע ובלבד שהמועד החדש שיקבע על ידיה לא יהיה מאוחר ממועד ת

ייחשב המועד החדש שנקבע על ידי , דחתה אחוזות החו� את המועד הקובע כאמור לעיל. ההפעלה

  . כמועד הקובע, לכל דבר ועני", אחוזות החו�

  :ישלי� הזוכה את ביצוע" במלוא" של כל הפעולות הבאות, עד למועד הקובע  12.3

על , העותקי� של חוזה ההפעלהימציא לאחוזות החו� את העותק המקורי ואת שני   12.3.1

וזאת ככל שחובת , כשה� מבויילי� כדי", שנמסרו לו במצור� להודעת הזכיה, נספחיה�

  . הביול תחול

והוא ישלמ� במלוא� , דמי והוצאות הביול יחולו על הזוכה בלבד, ככל שתחול חובת הביול

  .ובמועד�

כהגדרת מונחי� אלה (חניוני� ישל� לאחוזות החו� את דמי השימוש בגי" המבני� שב  12.3.2

  .  לחוזה ההפעלה8.1.2כאמור בסעי� , )בחוזה ההפעלה

ימציא לאחוזות החו� אישור בכתב מאת הבנק הרלוונטי בדבר קבלת הוראת הקבע   12.3.3

  .  לחוזה ההפעלה9.1.2כאמור בסעי� , )כהגדרת מונח זה בחוזה ההפעלה(

כאמור , )כהגדרת מונח זה בחוזה ההפעלה(בטחו" יפקיד בידי אחוזות החו� את המחאות ה  12.3.4

  .  לחוזה ההפעלה37.3בסעי� 

בגי" כל , לחוזה ההפעלה/" 2ג"נספח , ימציא לאחוזות החו� את האישור על קיו� ביטוחי�  12.3.5

  .  לחוזה ההפעלה28.4כאמור בסעי� , אחד מ" החניוני�

כאמור , לחוזה ההפעלה/" 3ג"ח נספ, יפקיד בידי אחוזות החו� את הערבות הבנקאית  12.3.6

  .  לחוזה ההפעלה37.1בסעי� 

כאמור , לחוזה ההפעלה/" 4ג"נספח , יפקיד בידי האחוזות החו� את הערבות האישית  12.3.7

  .  לחוזה ההפעלה37.2בסעי� 

, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה על ידי הזוכה, במלוא" ובמועד", בכפו� לביצוע"  12.4

על ,  אחוזות החו� על חוזה ההפעלה ותמציא לזוכה עותק חתו� על ידה של חוזה ההפעלהתחתו�

  . נספחיו

יהווה הפרה , של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, במלוא" ובמועד", אי ביצוע"  12.5

אשר תקנה לאחוזות החו� זכות לבטל , יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז

מבלי לגרוע , תהא אחוזות החו� זכאית במקרה זה, בנוס�.  הודעת הזכיה ואת זכייתו של הזוכהאת

  . כולה או חלקה, לחלט את ערבות המכרז של הזוכה, מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די"
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מתחייב הזוכה להארי� את תוק� , נוצר צור� להארי� את תוק� ערבות המכרז עד למועד הקובע  12.6

ימי� לפני פקיעת ) חמישה (5 �וזאת עד לא יאוחר מ, כפי שידרש, מעת לעת,  המכרז כאמורערבות

  . הזוכה ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז. תוקפה של ערבות המכרז

לבטל , מטע� זה בלבד, תהא אחוזות החו� רשאית, לא הארי� הזוכה את ערבות המכרז כנדרש לעיל

, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די", זכיה ואת זכייתו של הזוכהאת הודעת ה

  . כולה או חלקה, לחלט את ערבות המכרז של הזוכה

אשר לו היה , אחוזות החו� תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז בא� קיבלה מידע על הזוכה  12.7

  .  משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכההיה, מצוי בידיה קוד� לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה

לרבות לא בדר� , לא יהא הזוכה זכאי לתשלו� כלשהו, בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז  12.8

  .  ולא תחול על אחוזות החו� כל חובה לתשלו� כאמור, בגי" ביטול זה, או דמי נזק/של פיצוי ו

13 .   או לכשיר השלישי/פניה לכשיר השני ו  

אחוזות החו� תהא רשאית , או בוטל חוזה ההפעלה/כיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ובוטלה ז  13.1

  . להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה

אחוזות החו� תהא רשאית להכריז על הכשיר , בוטלה ג� זכיית הכשיר השני כאמור בתנאי המכרז  13.2

  . השלישי כעל הזוכה

יחולו עליו כל ההוראות במסמכי המכרז , כזוכה,  העניי"לפי, הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי  13.3

  . החלות על הזוכה

14 .   ביטול המכרז   

אחוזות החו� תהא , בנוס� לכל מקרה אחר בו רשאית אחוזות החו� לבטל את המכרז על פי כל די"  14.1

  :ג� בכל אחד מהמקרי� הבאי�, רשאית לבטל את המכרז

,   בסעי� זה� "הצעה אחת". הצעה אחת בלבדלא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה   14.1.1

או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר שכל , הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, משמעה

  . ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו

או בבחירת ההצעה /או בניהולו ו/אחוזות החו� מצאה שהתקיי� פג� בהלי� המכרז ו  14.1.2

  .הזוכה

לדעת , או השתנו צרכי אחוזות החו� באופ" מהותי המצדיק/תי וחל שינוי נסיבות מהו  14.1.3

  .את ביטול הלי� המכרז, אחוזות החו�

או פעלו באופ" /או מחירי� ו/תיאמו הצעות ו, או חלק�, יש בסיס סביר להניח שהמציעי�  14.1.4

  .או עבירה על חוק כלשהו/המהווה הגבל עסקי ו

לרבות לא , לא יהא מי מ" המציעי� זכאי לתשלו� כלשהו, �בוטל המכרז כאמור על ידי אחוזות החו  14.2

, ולא תחול על אחוזות החו� כל חובה לתשלו� כאמור, בגי" ביטול זה, או דמי נזק/בדר� של פיצוי ו

,  לעיל14.1.3 – 14.1.1למעט זאת שבמקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החו� כאמור בסעיפי� 
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במקרה של ביטול המכרז בנסיבות האמורות ( נמצאה כשרה תשיב אחוזות החו� למציע שהצעתו

 או 14.1.2במקרה של ביטול המכרז בנסיבות האמורות בסעיפי� (או למציעי� )  לעיל14.1.1בסעי� 

  . את דמי רכישת חוברת המכרז)  לעיל14.1.3

15 .   עיו� במסמכי�  

על פי מכרז זה משו� סוד אחוזות החו� מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה   15.1

א� תידרש , ולפיכ� תעמיד לעיו" המשתתפי� במכרז, מסחרי או סוד מקצועי של המציעי� במכרז

 30וזאת במהל� תקופה שלא תעלה על , על ידי המציעי� שהצעת� לא זכתה במכרז, בכתב, לכ�

חוזות החו� את החלטת המוסדות המוסמכי� בא, יו� ממועד ההודעה על תוצאות המכרז) שלושי�(

 .שהחליטו על בחירת הזוכה וכ" את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה

אות� או מקצועי רשאי לציי" את /מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאי� שיש בה� סוד מסחרי ו  

אחוזות החו� תשקול את עמדתו א� וכאשר . במפורט בהצעתו וינמק את טענתו הנושאי� במפורש

  . יתעורר הצור� בכ�

יתבצע במקו� ובמועדי� שתורה אחוזות ,  לתנאי המכרז לעיל15.1העיו" במסמכי� כאמור בסעי�   15.2

  . החו�

16 .   כללי  

. יחולו על המציעי� בלבד, לרבות הכנת הצעה והגשתה, כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז  16.1

  .או פיצוי בגי" הוצאותיה� כאמור/המציעי� לא יהיו זכאי� לכל השבה ו

, ות לעיונ� של רוכשי מסמכי המכרז/ות של שטחי החניוני� וסביבת� עומדת/ות מצבית/מפה  16.2

  .במשרדי אחוזות החו�, בתאו� מראש

  .הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכ� בי" הצדדי� לגבי כל הנושאי� נשוא המכרז  16.3

,  למציעי� על פי תנאי המכרזאו/הודעות שתידרש אחוזות החו� לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו  16.4

וזאת , או המציעי�/תשלחנה לכתובות שנמסרו לאחוזות החו� על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו

  .  לפי שיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החו�, בפקסימיליה או בדואר רשו� ע� אישור מסירה

א� :  לתעודתהיראוה כאילו הגיעה, כל הודעה שתשלח כאמור על ידי אחוזות החו� כאמור לעיל

שעות מעת מסירתה במשרד ) שבעי� ושתיי� (72 כעבור –נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מסירה 

  .  ביו� העסקי� שלאחר יו� משלוחה–א� נשלחה בפקסימיליה ; דואר בישראל

  
  

  ל"מנכ, וני אכרר
  מ"אחוזות החו� בע

  


