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  אביב יפו� עיריית תל
  60/2010 'מס   פומבי   מכרז

  להקמה והפעלה
  ל חניו� ציבורי תת קרקעיש

  כולל פיתוח הכיכר ) BOTבשיטת (
   יפו� במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
   תיאור כללי ותנאי המכרז� 'חלק א

         ;תאור כללי  � 'פרק א
         ;תנאי המכרז  � 'פרק ב

  
            ;משתת� במכרזהטופס  הצהרת     �למכרז  1' נספח מס
     

            ; במכרזנוסח תצהיר המשתת�   � למכרז   2' נספח מס
     

             ; מכרזטופס  כתב ערבות   � למכרז  3' נספח מס
     

  ;המורשי� להוציא ערבותוחברות ביטוח רשימת מוסדות כספיי�    � למכרז  4' נספח מס
      ; מעמד משפטיבדברמשתת� במכרז הטופס  הצהרת    � למכרז  5' נספח מס
     

            ;טופס הצעת המשתת� במכרז   � למכרז  6' נספח מס
         

  

   מסמכי ההתקשרות�' חלק ב
  

               ;נוסח חוזה ההקמה על נספחיו � למכרז  7' נספח מס
  

  :נספחי" לחוזה ההקמה
  

  ;תשריט המגרש  � לחוזה ההקמה" א"נספח 
 ;סחי רישו� מקרקעי�נ  �  לחוזה ההקמה"ב"נספח 
 ;המפרט המיוחד  �  לחוזה ההקמה" ג"נספח 
 ;התוכניות  � לחוזה ההקמה" ד"נספח 
  תשריט + תשריט שטח הככר +היתר הבניה   � לחוזה ההקמה" ה"נספח 

  ;שטח העבודות
   ;נוסח צו התחלת עבודה  �  לחוזה ההקמה"ו"נספח 
  ;לוח הזמני� הכללי  �  לחוזה ההקמה"ז"נספח 
  ;לוח הזמני� המפורט  �  לחוזה ההקמה"ח"נספח 
  ;נוסח תעודת השלמה  �   לחוזה ההקמה"ט"נספח 
 ;נוסח ערבות הביצוע  � חוזה ההקמהל" י"נספח 
 ;נוסח ערבות הבדק  �  לחוזה ההקמה"יא"נספח 
   ;מקי�נוסח אישור ביטוחי ה  �  לחוזה ההקמה"יב"נספח 
  ;חוזה החכירה  �לחוזה ההקמה " יג"נספח 

  :נספחי" לחוזה החכירה
  

 ;)נספח א לחוזה ההקמה(תשריט המגרש �  "א"נספח 
    ;נסחי רישו� מקרקעי�� "ב"נספח 
    ;נוסח אישור ביטוחי החוכר� "ג"נספח 
 ;נוסח ערבות החכירה�" ד"נספח 
  ; יפוי כוח נוטריוני למחיקת הערת אזהרה�"ה"נספח 
  ; שטר שכירות� "ו"נספח 
תקופת  בגמר המקי� המתקני� מקבלת �" ז"נספח 

  ;החכירה
או /א ו" תשריט זיקות הנאה לטובת עת�"ח"נספח 

  ;מי מטעמה
  ;טופס פקודת שינויי�  � ההקמה לחוזה" יד"נספח 
  ;נוסח הצהרה בדבר היעדר תביעות   �לחוזה ההקמה " טו"נספח 
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נוסח חוזה להקמה ותנאי� להקמת מבנה שנאי�   � לחוזה ההקמה" טז"נספח 
  .ח"ומסירה לח

מתווה עקרונות להתקשרות מול חברת הגז להספקת   �לחוזה ההקמה" יז"נספח 
  .שירותי� עתידיי� לעסקי�

ציבוריות תשתיות שטח הפרויקט ואישור על קבלת   �לחוזה ההקמה" יח"נספח 
  .קיימות ברחובות המעטפת של המגרש

,  המקי�/ בקרת איכות בביצוע  על ידי הזוכה      �לחוזה ההקמה " יט"נספח 
   .במהל& ההקמה

  .תיקי מתק� ותוכניות עדות   �לחוזה ההקמה " כ"נספח 
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  של המכרז' חלק א
  

  
  

  תיאור כללי
  

  תנאי המכרז
  

  למכרז 6 – 1 ונספחי"
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  60/2010' מכרז  מס
   יפו�עיריית תל אביב 

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  כולל פיתוח הכיכר , )BOTבשיטת (
   יפו� במתח" גבעו� בתל  אביב 

  

 מבוא .1

פעלה של חניו� ציבורי תת להקמה והמעונינת לקבל הצעות ") העירייה: "להל�(, אביב יפו�עיריית תל
בשטחי עבודות ולביצוע עבודות ) (BOT  build, operate, transferבשיטת,  להל�2 כהגדרתו בסעי� , קרקעי

, והכל כקבוע במסמכי המכרז, �החניו� יוק� על המגרש כהגדרתו להל.  להל�2 כהגדרת� בסעי� , הפיתוח
  .על נספחיו

  

 :הגדרות .2

המשתת� במכרז אשר הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז   �" הזוכה" 2.1
 ;י מועצת העירייה"וההתקשרות בינו לבי� העירייה אושרה ע

, )קומות 4.5(וחצי ארבע קומות חניו� ציבורי תת קרקעי ב�    �" החניו�" 2.2
' נספח ה, ר הבנייההיתבקשה לולתכניות בהתא� ל שיכלול

, שייבנה בתחו� המגרש,  מקומות חניה997 �כ, לחוזה ההקמה
 למפרטי�, לתוכניות, על ידי הזוכה בהתא� להיתר הבניה

 ; על נספחיוולכל יתר מסמכי המכרז

' מנספח החלק , בתשריט כחולבצבע בקו התחו� השטח   �"הכיכר" 2.3
וזיקות פ "והכולל את השטח המוגדר כשצ, לחוזה ההקמה
כניסות , שבילי� ציבוריי�,  דרכי� משולבות,ההנאה לציבור

, ודרכי� לחניו� ושבילי� ע� זיקות הנאה לציבור בי� הבנייני�
תוכניות העיצוב המאושרות , ע"י מסמכי התב"הכל עפ
  וכל יתר מסמכי התוכניות המפרטי�(היתר הבניה , שבתוק�

 . המכרז

הכוללי� , ע סביב הבנייני�"תבהרחובות הראשיי� בתחו� ה  �"רחובות המעטפת" 2.4
 :את הרחובות הבאי�

  . בקטע שבי� החשמונאי� והארבעה�רחוב ארניה

  . בקטע שבי� ארניה וקרליב&�רחוב הארבעה

  . בקטע שבי� הארבעה והחשמונאי��רחוב קרליב&

 . בקטע שבי� ארניה וקרליב&�רחוב החשמונאי�

אשר , בניה לחניו�הבקשה להיתר הבנייה והיתר  ,תכניות  � "היתר הבניה" 2.5
 ;ההקמהלחוזה " ה"נספח כמצורפי� 

הידועי� כחלקות , 32' מקרקעי� המצויי� ברחוב גבעו� מס  �" המגרש" 2.6
והתחומי� בקו בצבע ,  אביב יפו� בתל 7459בגוש  34,35,36

 ;לחוזה ההקמה' נספח א ,ירוק על גבי התשריט

 13הינו עד ליו� אשר , המועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז  � "המועד הקובע" 2.7
 ;14:00 בשעה ,2010 שנת מאילחודש 

לרבות מסמכי� ונספחי� , על נספחיו 60/2010מכרז מספר   � " המכרז" 2.8
 ;ככל שיצורפו, שיצורפו בעתיד

אשר תנהל את הפרוייקט כנות� , מ"ל אחוזות החו� בע"מנכ  �" המנהל" 2.9
 ;או מי מטעמו, שירותי� לעירייה
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נהל לאו על ידי העירייה /ונה מעת לעת על ידי המנהל מי שימו  � "מנהל הבטחת איכות " 2.10
 QA) Quality  מטע� העירייהאת  הבטחת האיכות

Assurance(  ;בכתב, כל עוד לא הודיע המנהל למקי� אחרת ,
היה חברת יהל מהנדסי� י הפרוייקט מנהל הבטחת איכות על

 .מ"ייזו� פרוייקטי� בע

אשר ביצועה יהיה , QC (Quality control)בקרת איכות   "בקרת איכות" 2.11
  .במסגרת ביצוע הפרויקט וחוזה ההקמה, באחריות הזוכה

מי שישמש כמפעיל של החניו� ,  להל�20 בכפו� לאמור בסעי�   � "המפעיל" 2.12
 ; מטע� הזוכה

י בקרת האיכות מטע� המקי� מי שימונה מעת לעת על יד  � "המפקח" 2.13
לפקח על ביצוע י מנהל הבטחת האיכות "אושר מראש עוי

     ;הפרוייקט

הקמת , ובי� היתר, כל העבודות שעל הזוכה לבצע על פי המכרז  � "הפרויקט" 2.14
�ביצוע ו שטחי עבודות הפיתוחבפיתוח ביצוע עבודות  ,החניו

י� למפרט, לתוכניות, הכיכר והכל בכפו� להיתר הבניה
 ;על נספחיו, תר מסמכי המכרזולכל י ללוח הזמני� ,הטכניי�

 ;או מי מטעמו/ יפו ו–מנהל אג� נכסי עיריית תל אביב   � "מנהל אג- נכסי העירייה" 2.15

 ; יפו–עיריית תל אביב    �" העירייה" 2.16

 "העסקי""או /ו" בתי העסק" 2.17

או /פעילי� וה, כל בית עסק אחר ומשרדי�, מסעדות, חנויות  � "המשרדי""או /ו
,  עבודות הפיתוחיאו בשטח/ ורשהגובלי� במג, לא פעילי�ה

  ."אזור מרכז עסקי� ראשי" כהמוגדרי� בתכנית בניי� העיר

כל ,  וכ�לחוזה ההקמה' דכנספח התוכניות המצורפות    �" התוכניות" 2.18
תיקו� לתוכניות אלה  שיוכנו על ידי , תוספת, מסמ&, תוכנית

שתוכ� על ידי הזוכה  כל תוכנית, או מי מטעמה וכ�/העירייה ו
 ;כמפורט במסמכי המכרז, אושר על ידי העירייהות

כל המסמכי� והתוכניות המהווי� את המכרז והמצורפי�    �" מסמכי המכרז" 2.19
לרבות כל , בקשר ע� המכרז, או שנמסרו לרוכשי המכרז, אליו

או הבהרה בכתב שנמסרו על ידי /או תיקו� ו/תוספת ו
או מי מטעמה לרוכשי /המוסמכי� לכ& מטע� העירייה ו

 ;סמכי המכרזמ

' הספח מנחלק , בתשריט השטח התחו� בקו בצבע אדו�   � " שטחי עבודות הפיתוח" 2.20
  "הכיכר" ,"המגרש"שטח ,  למע� ההבהרה.לחוזה ההקמה

 ;נכללי� בתחו� שטחי עבודות הפיתוח �כניסה לחניוהרמפות ו

את הכוללי� ,  דונ�17 � שטחי� ציבוריי� בשטח כולל של כ  �"השטחי" הציבוריי"" 2.21
כמצוי� במסמכי  ,פ"שצ, רחוב משולב, דר&: יעודי� הבאי� ה

 ; והתוכניות הארכיטקטוניתוכנית העיצוב, תוכנית בניי� העיר

 ;"מתח� גבעו�"' א2465תוכנית בניי� עיר מפורטת   � "תוכנית בניי� העיר" 2.22

 "ע"התב"או 

ות  עבודישטחתוכניות בניי� העיר התקפות שחלות על כל   �" תוכניות בניי� העיר" 2.23
לרבות , כהגדרתו להל�, במועד הקובע, המגרשלרבות , הפיתוח

 ;תוכנית בניי� העיר

 –'  א2465'  לתוכנית מסתוכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח  �"תוכנית עיצוב ארכיטקטוני" 2.24
"�ע "בהתא� להוראות התב, על נספחיה השוני�, "מתח� גבעו

 . 9/5/07 מיו�אשר קיבלה את אישור הועדה המקומית 

 7' נספח מס, תקופת ביצוע הפרוייקט כמפורט בחוזה ההקמה  � "פת ההקמהתקו" 2.25
 ;למכרז
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, התקופה שהוצעה על ידי המשתת� במכרז לחכירת המגרש  �  "תקופת החכירה" 2.26
שתחילתה במועד אישור שר הפני� ושר האוצר את חוזה 

 ;המאוחר מבי� השניי�, ההקמה

  ;לחוזה ההקמה' נספח אהתשריט   � " המגרשתשריט" 2.27

 בי� העירייה,  ייחת�י המכרזכמפורט במסמכ ותנאי המכרזלבהתא� , וכההזאחר מילוי כל התחייבויות ל .3
בשינויי� , על נספחיו, )"חוזה ההקמה": להל�( למכרז 7' נספח מס, חוזה ההקמה, לבי� הזוכה
 .אוצראו שר ה/ ושר הפני� ו  בעירייהכתוצאה מהחלטות הגופי� המוסמכי�, יהיו כאלהא� , המחוייבי�

במלוא� , בהתא� לתנאי חוזה ההקמה ומילוי כל התחייבויות הזוכה על פיו ,הפרויקטע� השלמת  .4
�: להל� (ג לחוזה ההקמה"נספח י, חוזה חכירה של החניו�, ייחת� בי� העירייה לבי� הזוכה, ובמועד

פי� א� יהיו כאלה כתוצאה מהחלטות הגו, בשינויי� המחוייבי�, על נספחיו, )"חוזה החכירה"
 .במסגרתו ועל פי תנאיו יפעיל הזוכה את החניו�, המוסמכי� בעירייה

יהיה , שיכלול החניו�, מספר מקומות החנייה, כי ככל שלאחר השלמת הקמת החניו�, מובהר בזאת .5
כל טענה , לא תהא לזוכה, מכל סיבה שהיא, לחוזה ההקמה' נספח ה, שונה מ� הקבוע בהיתר הבנייה

 .או מי מטעמה בשל כ./נגד העירייה ו, האו תביע/או דרישה ו/ו

אישור מועצת העירייה ברוב כפופה ומותנית ב, על נספחיו,  כי ההתקשרות בחוזה ההקמה,מודגש בזאת .6
 לחוזה 3בסעי- כמפורט ,  ובאישור שר האוצראישור שר הפני"וכי חוזה ההקמה מותנה בהקבוע בחוק 

 .ההקמה

  רכישת מסמכי המכרז .7

7.1 � ,תל אביב, 6רחוב גרשו� , מ"חברת אחוזות החו- בעבמשרדי  לרכוש את מסמכי המכרז נית
 שקלי� חמישה עשר אל�( 2 15,000ס& של תמורת  ,2010 שנת מר$ לחודש 2שלישי  מיו"החל 

, שזמ� פירעונה יו� רכישת מסמכי המכרז,  שישולמו באמצעות המחאה,מ"כולל מע, )חדשי�
  . יוחזרו בכל מקרהושלא מ"אחוזות החו- בעלפקודת ואשר תירש� 

 מ"במשרדי אחוזות החו- בע, יפה טל' לגב נית� לפנות לרכישת מסמכי המכרזלברורי" בקשר  7.2
 .15:00 – 08:00בי� שעות ',  ה�' בימי" א, 03�7610332פקסימיליה   03�7610312בטלפו� 

כזת מודגש בזאת כי משרדי אחוזות החו- ועיריית תל אביב יפו יהיו סגורי" לרגל חופשה מרו 7.3
 ).כולל (6.4.10 ועד ליו" 29.3.10החל מיו" , במש. חג הפסח

    עיו� במסמכי המכרז ושאלות הבהרה, כנס משתתפי" חובה במכרז .8

חדר במפגש  11:00בשעה  2010 שנת מר3 לחודש 18  חמישיביו�ייער& , משתתפי� במכרזכנס  8.1
טלפו� להבהרות ( כיכר רבי�, 96רחוב אב� גבירול ,  יפו–בבניי� עיריית תל אביב  12נהלה בקומה ה

  ).03�7610312 בקשר למקו� המפגש

 מציע אשר לא השתת� בכנס .חובהההשתתפות בכנס המשתתפי� הנה 
 .תיפסל הצעתו, המשתתפי�

 מ"חברת אחוזות החו� בעבמשרדי , ללא תשלו�ו נית� לעיי� במסמכי המכרז קוד� לרכישת� 8.2
נית� לעיי� בעיקרי מסמכי המכרז , כמו כ� .03�7610312 . בטלבכתובת שלעיל בתיאו� מראש

 .il.co.ahuzot.wwwבכתובת , מ"באתר האינטרנט של אחוזות החו� בע

לאחר שעיי� בכל המסמכי� וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  8.3
 את גיש לה במכרזמתבקש המשתת�, רכש את מסמכי המכרזזה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ו

כשהכל חתו� על ידי , למכרז' לפרק ב 23.6  הצעתו שתכלול את כל המסמכי� המפורטי� בסעי�
  . במכרזהמוסמכי� כדי� מטע� המשתת�

אי התאמות או , שגיאות, תירותלרבות בקשר ע� ס, שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז 8.4
 ,במסמ& כלשהו ממסמכי המכרז, ספק כלשהו בקשר למוב� המדויק של כל סעי� או פרט

 אפריל לחודש 14חמישי לא יאוחר מיו" ,  בלבד וזאתרוכשי המכרז ובכתבמתתקבלנה א. ורק 
  .ל רוכשי המכרזלכתשובות תינתנה בכתב בלבד . 15:00  שעה2010שנת 

באמצעות פקסימיליה (כתב בלבד במ "אחוזות החו- בעלהרות יש להפנות את השאלות וההב 8.5
 .15:00 – 08:00בי� השעות '  ה–' בימי� א 03�7610332 'מס
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  מועד הגשת ההצעות .9

י" חלמעט נספ ,למכרז' לפרק ב 23.6  של כל מסמכי המכרז הנקובי� בסעי� שני עותקי� זהי� 9.1
תשריט +היתר הבניה , התוכניות, המפרט המיוחד,  המגרשתשריט( ה לחוזה ההקמה –ד ו , ג, א

יש , )כמפורט להל�, אשר יוכנסו לאריזת קרטו� נפרדת( )תשריט שטח העבודות+ שטח הככר 
את . שא את מספר המכרזיתאשר תימסר למשתת� במכרז ואשר  להכניס למעטפה סגורה

שרותי הדואר , יפו�אביב�עיריית תל:  לפי הכתובתידניתור במסירה למסהמעטפה הסגורה יש 
חמישי יו" יאוחר מעד ולא , אביב�תל, ככר יצחק רבי�, 17חדר ) מינוס אחת( �1קומה , העירוניי�

 .") הקובעמועדה" :להל� (14:00שעה  ב2010 שנת מאי לחודש 13

 . לתיבת המכרזי� א& ורק,ל" הנעד למועד הקובעוזאת , יש להכניס את המעטפה 9.2

  
, המפרט המיוחד,  המגרשתשריט( ה לחוזה ההקמה –ד ו , ג, נספחי" אעותק אחד של 

כשה� חתומי� על ידי , )תשריט שטח העבודות+ תשריט שטח הככר +היתר הבניה , התוכניות
בתו. אריזת קרטו� , יחד ע� שאר מסמכי המכרז, יש להגיש עד המועד הקובע, המשתת� במכרז

  .שר תימסר לרוכשי המכרז בעת רכישת מסמכי המכרז ואשר תישא את מספר המכרזא, נפרדת
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   תנאי המכרז�' פרק ב
  

  60 /2010'  מכרז  מס
   יפו�עיריית תל אביב 

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  ,כולל פיתוח הכיכר, )BOT בשיטת ( 
   יפו� במתח" גבעו� בתל  אביב 

  

 כללי .10

נסחי  .מגרש של מלוא זכויות הבעלות באו זכאית להירש� כבעלי�/ ו�בעליהעירייה הינה ה 10.1
  .לחוזה ההקמה ' בכנספחמצורפי� של החלקות וחלקי החלקות הכלולות במגרש רישו� 

, מעוניינת העירייה להקי� בתחו� המגרש חניו� תת קרקעי, בהתא� לאמור במסמכי המכרז 10.2
 , אשר יכלול בהתא� להיתר הבנייה)מות קו4.5( קומות וחצי ב� ארבע, BOTבשיטת , ציבורי

במקו� החניו� . מקומות חניה) ושבעהתשע מאות תשעי�  (997 �כ, לחוזה ההקמה' נספח ה
 . הקיי� היו� תוק� כיכר מפותחת

 תיאור המגרש .11

 כללי 11.1

  .החשמונאי� וקרליב& בתל אביב, ארניה, המגרש ממוק� בי� רחובות הארבעה

 תיאור כללי 11.2

הנמצאי� בשלבי תכנו� או ביצוע , קע בי� פרוייקטי� סמוכי� וחדשי�הפרויקט ממוק� בתא קר
הקמת הפרוייקט תאפשר שיפור .  השוק הסיטונאי מדרו� ופרוייקט דרו� הקריה� שוני�

הגדלת מצאי החנייה לציבור באזור והוספת שטחי בנייה , ושיקו� מתח� העסקי� וסביבתו 
ארבע יקט כולל הקמת חניו� תת קרקעי ב� הפרו .לעסקי� במבני� הקיימי� ותמרי3 לשיפוצ�

 וכ� כולל הקמה ופיתוח של  בכל הקומות'   מר�28,800 ובשטח כולל של כ) קומות4.5(קומות וחצי 
  .החניו�כיכר מעל 

 הפרויקטהתוכניות החלות על 

הוראותיה� של התוכניות ,  וכ�הוראותיה של תוכנית בני� עיר, בי� היתר, חלותהפרויקט על 
  :הבאות

 .24.6.2003בתוק� מיו� " מתח� גבעו�"' א2465תוכנית בניי� עיר מספר  .11.2.1

 ; 11.6.1964בתוק� מיו� ', ג44תוכנית בניי� עיר מספר  .11.2.2

. פ.י (28.11.87מרתפי� אשר הודעה על אישורה פורסמה ביו� " ע"תוכנית בניי� עיר  .11.2.3
3275(; 

 ;16.4.2001בתוק� מיו� , "ח"תוכנית מתאר שמספרה  .11.2.4

11.2.5.  �בתוק� מיו� , 740' ע מס"תב) תיקו� רשימת שימושי� מותרי� בשטח(עיר תוכנית בניי
12.6.1964; 

 .12.6.1964בתוק� מיו� , 360תוכנית בניי� עיר מספר  .11.2.6

אשר קיבלה את , "מתח" גבעו� "–'  א2465' תוכנית עיצוב אדריכלי לתוכנית מס .11.2.7
 .9/5/07אישור הועדה המקומית מיו� 

נו בבחינת מת� מידע בלבד ועל המשתת- במכרז ובאחריותו לבדוק מובהר בזאת כי כל האמור לעיל הי .12
 .מגרשולבחו� את המצב התכנוני החל על ה
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 בדיקות המשתת- במכרז .13

 בלשכת רישו� ו והרישו� לגביומצב, וסביבת, ומיקומ, מגרשעל המשתת� במכרז לראות ולבדוק את ה
� מגרשריותו את כל הנתוני� הקשורי� לעל המשתת� במכרז לבדוק בעצמו ועל אח, יתר על כ�. המקרקעי

לרבות שטחי הפקעה וכל , מגרשאצל הרשויות השונות ואת כל התוכניות והמידע התכנוני החלי� על ה
או כל די� וכ� /או תוכנית בהלי& ו/לפי כל תכנית ברת תוק� ו, מגרשאו אפשרויות בניה על ה/הגבלה ו

או /למשתת� במכרז לא תהיינה כל טענה ו. מגרש בלבדוק אצל הרשויות המוסמכות את זכויות העירייה
או אי התאמה / והוא מוותר על כל טענות ברירה ומגרשבאשר לאו מי מטעמה /ותביעה כנגד העירייה 

, למע� הסר ספק. מו� או אי התאמה או פג� כלשהו, כפיה, הטעייה, לרבות מחמת טעות, מכל סוג שהוא
 מובאי� א& ורק לנוחות המשתת� במכרז מגרש בקשר ע� הזהמתוארי� במכרכי הנתוני� , מובהר בזאת
  . על שלמות�או/ ואחראיי� על דיוק�, או מי מטעמ�/ ומתכנניה� ויועציה�, או המנהל/ וואי� העירייה

מ "כי צפויות להיות מאושרות בעתיד תוכניות בני� עיר של חברת נתיבי איילו� בע, מובהר בזאת מפורשות
דבר אשר , הנוגעות לשיקוע בתחו� רחוב ארניההמקודמות ו, מ"עירוניי� בעושל חברת נתיבי תחבורה 

או / לא תהיינה כל טענה וזוכהל. יתכ� וישפיע על הסדרי התנועה וכניסות ויציאות מתחו� רחוב ארניה
 והוא מוותר על ,מכל סיבה שהיא, של שינויי� בתוכניות בני� עירבאו מי מטעמה /ותביעה כנגד העירייה 

כול� או , שינויי� בתוכניות בני� עירלרבות מחמת , או אי התאמה מכל סוג שהוא/ות ברירה וכל טענ
�   .חלק

לקחת בחשבו� תוכניות עתידיות בסביבות המתח� ופרויקטי� המתעתדי�  המשתת� במכרזעל , בנוס�
. 'כדהרכבת התחתית הקו האדו� ו, פרוייקטי� בדרו� הקריה , פרויקט השוק סיטונאי : כגו�, לקו�

או /המקי� מצהיר כי לקח בחשבו� את המשמעויות הישירות והעקיפות במת� הצעתו ולא יעלה תביעות ו
כמו . או מי מטעמה ולא יוכל להלי� על העיריה ומי מטעמה בעניי� זה/או דרישות כלפי העיריה ו/טענות ו

�יפריע לביצוע�  בכל דר& מתחייב המקי� כי יאפשר פעולה תקינה של הפרוייקטי� המנויי� לעיל ולא , כ
ובמידת הצור& יתא� את העבודות ואת כניסת אות� הגורמי� במסגרת עבודת הקמת הפרויקט , שהיא

   .י חוזה זה "עפ

  

  תקופת החכירה  .14

הוא בה  את תקופת החכירה, למכרז 6 ' מסנספח, הצעהעל המשתת� במכרז לציי� בטופס ה 14.1
כי תקופת , מובהר בזאת, למע� הסר ספק .קטבתמורה לביצוע הפרויי, �ומבקש לחכור את החני

 .החכירה תכלול את תקופת ההקמה

מובהר בזאת כי בכל מקרה תקופת החכירה אשר תוצע על ידי המשתת� במכרז לא תעלה על  14.2
  ). חודשי�299(תקופה של עשרי� וארבע שני� ואחד עשר חודשי� 

14.3 �שאי לעשות שימוש בעפר אשר כי יהיה ר, במסגרת הצעתו למכרז, המשתת� במכרז ייקח בחשבו
הכל כמפורט בחוזה , לרבות מכירתו לצדדי� שלישיי�, ייחפר על ידו במסגרת ביצוע הפרוייקט

 . ההקמה

 בתי העסק והמשרדי" .15

 .ברחובות הגובלי� ע� המגרש קיימי� ופועלי� בתי עסק ומשרדי� רבי� 15.1

 5מיוחד בסעי� וב, תשומת לב המשתתפי� במכרז מופנית לאמור בנושא זה בחוזה ההקמה 15.2
 .לחוזה ההקמה

 הכיכר  .16

הכולל את , החניו�יידרש הזוכה לבצע פיתוח ותשתית של הכיכר מעל , הפרויקטבמסגרת ביצוע  16.1
כניסות לחניו� והרחובות , דרכי גישה, שבילי�,  שבה� לציבורהמעבר שטחי זיקות ההנאהכל 

י "וח הכיכר עפהפיתוח כולל את כל הפרטי� והסטנדרטי� המתבקשי� לפית. המשולבי�
 .מתקני פיתוח ואלמנטי� עיצוביי� שוני�, מבני מעליות, כולל ארובה, התוכניות

, לצור& תחזוקה והפעלה לאירועי� שוני�, עיריהחזקת ה לפרויקטהביצוע הכיכר תימסר בסיו�  16.2
� . למעט המתקני� המשמשי� את החניו

  תוק- ההצעה .17

   .2010 שנת ספטמבר  לחודש13 הצעת המשתת� במכרז תהיה בתוק� עד יו� 17.1
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 חודשי� )4 (ארבעהלמש& תקופה של , העירייה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוק� ההצעה 17.2
 לפני פקיעת תוק� ,בהודעה מוקדמת בכתב,  על פי דרישת העירייהההארכה תבוצע. נוספי�
,  להל�18.1 כהגדרתה בסעי� , בדר& של הארכת תוק� ערבות המכרז, או לחילופי�, ההצעה

 . להל�18.4 בהתא� לאמור בסעי� 

 ערבות למכרז .18

מבנק או מחברת ביטוח על פי הרשימה , כל משתת� במכרז חייב לצר� להצעתו ערבות בנקאית 18.1
במועד חוזה ההקמה להבטחת השתתפותו במכרז וחתימתו על , מכרז ל4 ' מסבנספחהמפורטת 

  )." המכרזערבות" :  ולעיללהל� (י העירייה"ע לכ& עשיקב

בערבות יכלול ש" הנערב ,  להל�21.9 במקרה בו מוגשת הצעה משותפת כמפורט בסעי-  18.2
 . אשר הגישו את ההצעה המשותפתמבי� אלו, היחידי" של אחד את שמולפחות , המכרז

 3 ' מסכנספחהמצור� ,  המכרזיהיה על פי נוסח טופס כתב ערבותוגובהה  מכרזנוסח ערבות ה 18.3
  .למכרז

תהא ניתנת המכרז ערבות . 2010 שנת פטמברס לחודש 13 יהיה עד יו�המכרז תוק� ערבות  18.4
.  או מי שהוסמ& על ידו,על פי דרישת גזבר העירייה, חודשי� נוספי�) 4(להארכה בארבעה 

  .� הערבות בהתא�יואר& תוק,  דרישה כאמורהוצאה

לא תדו� ועדת המכרזי� בהצעתו כלל והיא , כנדרש לעילמכרז משתת� במכרז שלא יצר� ערבות  18.5
  .תפסל

יו� ) 14 ( שציר� תו& ארבעה עשרמכרז תוחזר לו ערבות ה�משתת� במכרז שהצעתו לא זכתה  18.6
 . ע� הזוכהממועד חתימת העירייה על חוזה ההקמה

תשיב , לרבות ערבויות, על נספחיו, חתו�, בלת חוזה ההקמהיו� ממועד ק) 14(תו& ארבעה עשר  18.7
  .העירייה לידי הזוכה את ערבות המכרז

כנספח שצור� בנוסח  כי א� לא ימציא הזוכה לעירייה את חוזה ההקמה, מובהר בזאת במפורש 18.8
על הזוכה בצירו� כל המסמכי� אות� , מכרזה על פי הוראות וא חתו�כשה, למכרז 7' מס

במועד שייקבע , ערבויותנספחי החוזה ולרבות , ה החתו� על ידויחד ע� החוזיה לעירילהמציא 
הזוכה שהפקיד המכרז לחלט את סכו� ערבות , בי� היתר, תהא העירייה רשאית, י העירייה"ע

 . להל�27 �  ו26.6 לטובתה ולפעול כאמור בסעיפי� 

  תנאי ס- .19

, בהסכ� לביצוע הפרוייקט, או צד שלישי שהתקשר ע� המשתת� במכרז, המשתת� במכרז 19.1
 מועדהשני� שקדמו ל) 7 (שבעבתקופה של ,  הינו בעל ניסיו� מוכח,בהתא� לתנאי מכרז זה

ולגבי , ית� הושלמהאשר בני, חניוני� תת קרקעיי� לפחות) 2(של שני ,  בהקמה בישראל,הקובע
 :משני התנאי� הבאי�לפחות אחד כל אחד מה� מתקיי� 

 .מקומות חניה) 300(שלש מאות כל חניו� תת קרקעי כולל לפחות  .19.1.1

�  :מספר מקומות החניה יקבע על פי ההנחיות אשר יפורטו להל

מספר מקומות החניה הכולל של כל חניו� תת קרקעי יקבע על פי הקבוע  .19.1.1.1
 . ת� לאותו חניו�בהיתר הבניה אשר ני

ככל שהיתר הבנייה כולל חניות טוריות הכוללות אפשרות לחניית שני כלי  .19.1.1.2
 .תיחשב החניה הטורית כשני מקומות חניה, רכב בכל חניה טורית

  ,או

 

 שטחו .ר"מ) 9,000 (אלפי�תשעת שטחו הכולל של כל חניו� תת קרקעי הינו לפחות  .19.1.2
הקבוע בהיתר הבניה אשר נית� לאותו ייקבע על פי , הכולל של כל חניו� תת קרקעי

� .חניו
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  :תהא למונחי" המשמעות המפורטת להל�,  119.בסעי- 

חתו� על ידי , או כתב התחייבות, או תצהיר, הסכ�  � "הסכ" לביצוע הפרוייקט" 
, המשתת� במכרז והצד השלישי העומד בתנאי סעי� זה

מתחייב הצד השלישי לבצע את הפרוייקט עבור לפיה� 
בהתא� למסמכי המכרז וחוזה ההקמה , המשתת� במכרז

יישא תארי& שאינו מאוחר מ� , מסמ& כאמור. על נספחיו
  ;המועד הקובע

טיפול וביצוע הפעולות הנדרשות לצור& ביצוע , אחריות  �  "הקמה" 
  ;הפרוייקט והשלמתו

 25%או של חברה אשר לפחות , ל המשתת� במכרזניסיו� ש  � "ניסיו� המשתת- במכרז"
מוחזק בידי המשתת� , מהו� המניות המונפק והנפרע שלה

או מי מטעמו לרבות חברות אחרות בה� הוא / ובמכרז
או ניסיו� של מי , במישרי� או בעקיפי�, מחזיק במניות

או של חברה אשר , שהתקשר בהסכ� ע� המשתת� במכרז
מוחזקי� , נפק והנפרע שלה מהו� המניות המו25%לפחות 

  ;בידי מי שהתקשר בהסכ� ע� המשתת� במכרז

  .חניו� הנמצא מתחת למפלס פני הרחובות הסמוכי�  �" חניו� תת קרקעי"

 החניו� כי , בישראלתעודה מאת מוסד התכנו� המוסמ&   � "בניית" הושלמה"
או פרויקט בניה שהחניו� התת קרקעי מהווה , התת קרקעי

א 157לשימוש ולאכלוס בהתא� לסעי� ראוי , חלק ממנו
ותקנות התכנו�  1965– ה"לחוק התכנו� והבניה התשכ

) חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר(והבניה 
  .)"תעודת האכלוס": להל� (1992 – ב"תשנ

ללא ,  של גו� אחד בלבדינו ה, לעיל19.1 הנדרש בסעי� סיו� יכי הנ, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 19.2
  .למשנהואפשרות צירו� נסיונו של האחד 

  .לעיל 18 כמפורט בסעי� מכרז  המציא ערבות  במכרזהמשתת� 19.3

) 299(תקופת החכירה המוצעת על ידי המשתת� במכרז אינה עולה על מאתיי� תשעי� ותשעה  19.4
 . חודשי�

 . רכש את מסמכי המכרזז במכרהמשתת� 19.5

  המפעיל .20

כי , יידרש הזוכה להוכיח, ג לחוזה ההקמה"ינספח כתנאי לחתימת העירייה על חוזה החכירה  20.1
 . להל�20.2 עומדי� בתנאי� הקבועי� בסעי� , )"המפעיל": להל�(הוא או מפעיל מטעמו 

 .הינו כדלקמ�,  או מ� המפעיל,הניסיו� הנדרש מ� הזוכה 20.2

שקדמו למועד הוצאת השני� ) 5(מתו& חמש שני� ) 3(ניסיו� מוכח בתקופה של שלוש  .20.2.1
בהפעלה של לפחות ,  למכרז7' נספח מסתעודת ההשלמה כהגדרתה בחוזה ההקמה 

 ) :במצטבר(אשר מתקיימי� בו שני התנאי� הבאי� ) 1(חניו� אחד 

 .קעיהחניו� הינו חניו� ציבורי תת קר .20.2.1.1

, חניו� או חלק מחניו�, בסעי� זה משמעו  � "חניו� ציבורי תת קרקעי"
אשר , המיועד לשימוש הציבור הרחב

אינ� מוצמדי� , מקומות החנייה שבו
ואשר נמצא מתחת למפלס פני הרחובות 

 .הסמוכי�

 ,אומקומות חניה ) 300(שלש מאות החניו� הציבורי התת קרקעי כולל לפחות  .20.2.1.2
תשעת  (9,000חניו� הציבורי התת קרקעי הינו לפחות ששטחו הכולל של ה

 .ר"מ) אלפי�

ללא , המפעיל או של ,הזוכהכי הנסיו� המוכח הינו או של , מובהר בזאת, למע� הסר ספק 20.3
  .סיו� משנהויסיונו של האחד לניאפשרות צירו� נ

ועי� בתנאי� הקב, או המפעיל מטעמו, הא� עומד הזוכה, לעירייה שיקול דעת בלעדי להחליט 20.4
 . לעיל20.2 בסעי� 
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 20.6 יחול האמור בסעי� ,  לעיל20.2 אישרה העירייה כי הזוכה עומד בתנאי� הקבועי� בסעי�  20.5
� .להל

, ימציא הזוכה לעירייה,  לעיל20.2 ירייה כי המפעיל עומד בתנאי� הקבועי� בסעי� אישרה הע 20.6
הסכ� חתו� בינו לבי� , ימי� ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר אישור המפעיל) 10(תו& עשרה 

את , בי� היתר, כלול בתוכוכאשר הסכ� המפעיל חייב ל, )"הסכ" המפעיל": להל�(המפעיל 
 :התנאי� הבאי�

ג לחוזה "ינספח כי ימלא אחר כל תנאי חוזה החכירה , התחייבות מפורשת של המפעיל .20.6.1
 ;ההקמה

בו קיימת לעירייה זכות לבטל את , בכל מקרה, זכות לזוכה לבטל את הסכ� המפעיל .20.6.2
 ;ג לחוזה ההקמה"נספח יחוזה החכירה 

בו יבוא לידי סיו� חוזה , בכל מקרה,  לידי סיו�סעי� הקובע כי הסכ� המפעיל יבוא .20.6.3
 ;מכל סיבה שהיא, ג לחוזה ההקמה"נספח יהחכירה 

כל התחייבות שהיא מצד העירייה כלפי , הצהרה מפורשת כי לא קיימת ולא תהיה .20.6.4
, או אישור המפעיל על ידי העירייה/המפעיל וכי אי� ההתקשרות בי� המפעיל לזוכה ו

לרבות חוזה החכירה על , לפי העירייה לפי מסמכי המכרזגורעת מהתחייבות הזוכה כ
 .נספחיו

צור� כנספח לחוזה המפעיל ומהווה חלק , ג לחוזה ההקמה"נספח יחוזה החכירה  .20.6.5
 .בלתי נפרד ממנו

אינ� עומדי� בתנאי� הקבועי� בסעי� , כי הוא עצמו וג� המפעיל, הודיעה העירייה בכתב לזוכה 20.7
ימי� ממועד קבלת הודעת ) 21(יהא הזוכה חייב להמציא לעירייה תו&  עשרי� ואחד ,  לעיל20.2 

 . לעיל20.2 העומד בתנאי� הקבועי� בסעי� , מפעיל חלופי, העירייה

ימציא הזוכה ,  לעיל20.2 י� בסעי� עומד בתנאי� הקבוע, אישרה העירייה כי המפעיל החלופי
הסכ� , ימי� ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר אישור המפעיל החלופי) 10(תו& עשרה , לעירייה

  .חתו� בינו לבי� המפעיל החלופי

 20.2 הקבועי� בסעי� ג� הוא אינו עומד בתנאי� , כי המפעיל החלופי, הודיעה העירייה לזוכה
או מי מטעמו לא יהיה רשאי /אזי לא ייחת� ע� הזוכה במכרז חוזה חכירה והזוכה במכרז ו, לעיל

�ידוע לזוכה במכרז כי ג� א� לא ייחת� , מבלי לגרוע באמור לעיל. להתחיל להפעיל את החניו
עליו , הרי שממועד קבלת תעודת ההשלמה כמפורט בחוזה ההקמה, עימו חוזה חכירה כאמור

�עריכת , תחזוקת החניו�, לרבות תשלו� ארנונה, לעמוד בכל התחייבויותיו בקשר ע� החניו
  . וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית העירייה על פי מסמכי המכרז' ביטוחי� וכו

א� בעצמו ,  � להוראות חוזה החכירההפעיל את החניו� בהתאמובהר בזאת כי הזוכה מתחייב ל 20.8
 . הוצע על ידו ואושר על ידי העירייה שהמפעילאו באמצעות , אישרה זאת העירייה

הינו בנוס� לכל ההוראות , כי כל האמור בפרק זה לגבי הזוכה, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 20.9
 .הקבועות במכרז זה לגבי הזוכה

  תנאי" כלליי" .21

או כל , שבה התקופה המוצעת הינה הקצרה ביותר ההצעה אי� העירייה מתחייבת לקבל את 21.1
 .הצעה שהיא

על  .ידי המציע שיזכה  במכרז לקיו� ביטוחי� על העירייהתשומת לב המציעי� מופנית לדרישות  21.2
הסתייגות  כל .לרכוש את הביטוחי� הנדרשי�המציעי� לוודא מראש ע� מבטחיה� את יכולת� 

לאחר הגשת  .רת פניה להבהרות ובתו& המועד שנקבע לכ&לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסג
  .ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

, ע� מי ממשתתפי המכרזאי� לראות במכרז זה משו� התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר  21.3
, מכל סיבה שהיא, כמו כ� תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז. בי� בחוזה ובי� בדר& אחרת

או למי / ואו למשתתפי� האחרי� במכרז/ ולזוכה וחוזה ההקמה ע� הזוכהקוד� לחתימת 
 .או מי מטעמה/כנגד העירייה ו, � זהיאו תביעה בעני,  לא תהיה כל טענה,מטעמ�
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אשר תקופת החכירה המוצעת בה� תהיה הקצרה , כי ככל שתוגשנה הצעות זהות, מובהר בזאת 21.4
על ידי קבלת הצעות מעודכנות אשר תקופת החכירה , ו בלבדייער& תיחור בי� הצעות אל, ביותר

. המוצעת בה� לא תהיה ארוכה מתקופת החכירה שהוצעה על ידי משתתפי מכרז אלו לראשונה
ההצעות המעודכנות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזי� של העירייה במועד שייקבע על ידי 

 .ככל שייקבע, העירייה

בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת ,  הכרוכות ברכישת מסמכי המכרזכל ההוצאות מכל מי� וסוג 21.5
י העירייה ולא "ע, מסמכי המכרז תחולנה על המשתת� במכרז ולא תוחזרנה לו בשו� מקרה

   .או טענה כנגד העירייה בגי� כ&/תהיה למשתת� במכרז כל תביעה ו

מידתו בתנאי או המסמכי� הנדרשי� להוכחת ע/ לצר� את כל האישורי� ו במכרזעל המשתת� 21.6
 2' נספח מס בנוסח  לעיל 119.בסעי� לרבות תצהיר להוכחת תנאי הס� הקבוע ,  כנדרש לעילס�ה

  . ד"עולמכרז מאומת כדי� על ידי 

  :מ"חברה בעלרבות ,  במכרז הוא תאגידבמקרה שהמשתת� 21.7

 .  לעיל19 על התאגיד לעמוד בתנאי הס� כמפורט בסעי�  .21.7.1

יש להמציא פרוטוקול . לחתו� על ההצעהבמכרז על מנהליו המוסמכי� של המשתת�  .21.7.2
 כל מסמ& אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של או/ וד"ח או עו"ידי רו�על, מאושר

המאשר כי החותמי� על מסמכי המכרז וההצעה ה� , או הדי�/ ו במכרזהמשתת�
וכי ה� רשאי� לחייב בחתימת� את במכרז ליו המוסמכי� של המשתת� מנה

 .ולהגיש הצעות מחייבות בשמובמכרז בתוספת חותמת המשתת� , במכרזהמשתת� 

  : הוא שותפות רשומה במכרזבמקרה שהמשתת� 21.8

 .יל לע19 לעמוד בתנאי הס� כמפורט בסעי� , על השותפות .21.8.1

כל השותפי� ביחד וכל אחד לחוד וכ� יצור� פרוטוקול מאושר של  ת� חתימתידרש .21.8.2
 .לעיל לגבי החותמי� על ההצעה 21.7.2 כנזכר בסעי� 

  :במקרה שהמשתת� במכרז הוא שותפות שאינה רשומה 21.9

 .לעיל 19.1 הקבוע בסעי� דמי  בתנאי המק עומדאחד ממגישי ההצעה המשותפתלפחות  .21.9.1

 .לעיל 19.3  �תוגש ערבות כמפורט בסעי, במסגרת ההצעה המשותפת .21.9.2

 . לעיל19.4 ההצעה המשותפת עומדת בתנאי סעי�  .21.9.3

 . ממגישי ההצעה המשותפת רכש את מסמכי המכרזלפחות אחד .21.9.4

מובהר , למע� הסר ספק. מסמכי המכרז יחתמו על ידי כל מגישי ההצעה המשותפת .21.9.5
כי חתימה כאמור מחייבת את כל מגישי ההצעה המשותפת ביחד וכל אחד מה� , בזאת
  . לחוד

ל ע� כ תעשה ההתקשרות בחוזה ההקמה, בכל מקרה שבו הגיש הזוכה הצעה משותפת .21.9.6
 .מגישי ההצעה המשותפת יחדיו והתחייבויותיה� תהיינה סולידריות ובערבות הדדית

 ." בייסודתאגיד"העירייה לא תקבל הצעה ממשתת� במכרז שהינו  21.10

טופס ההצהרה על . לציי� מהו מעמדו המשפטיעליו , במקרה בו המשתת� במכרז הינו תאגיד 21.11
מרש� ח מ"גיד או שותפות יצור� דובמקרה של תא. למכרז 5 ' מסבנספחמעמד משפטי מצור� 

  .די�כהמתנהל 

או /או מידע חסר ו/השלמת מסמכי� ו, או חלק�/ והמשתתפי� במכרזכל העירייה תהיה רשאית לדרוש מ .22
למעט מסמכי� , או הבהרות נוספות/או מסמכי� נוספי� ו/ו פרטי� נוספי� או/או אישורי� ו/המלצות ו

 6' נספח מסז ולמסמכי� הנוגעי� להצעת המשתת� במכרז  למכר3' נספח מסהנוגעי� לערבות המכרז 
או עמידת הצד השלישי בהתא� לסעי� /לרבות בכל הקשור לנסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו ו, למכרז

 על מנת לבחו� את המשתת� במכרז, לשביעות רצונה המלא,  על פי שיקול דעתהבתנאי הס�,  לעיל19.1 
 כ� רשאית העירייה לבקש הבהרות אלו מ� .לרבות עמידתו בתנאי הס� במסגרת שיקוליה, ואת הצעתו

 .לפני ההחלטה על הזוכה במכרז, הגורמי� שפורטו על ידי המשתת� במכרז וזאת

  הצעת המשתת- במכרז .23

יגיש את מסמכי המכרז על נספחיו בשני עותקי� זהי� על גבי הטפסי�  , כל משתת� במכרז 23.1
  . במעטפה שהומצאה לו, המנהלאשר נמסרו לו על ידי , עדי� לכ&המיו
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 את הצעתו שתכלול מנהלהמשתת� במכרז מתבקש לעיי� היטב בכל מסמכי המכרז ולהחזיר ל 23.2
 על ידי הצעה והמסמכי� חתומי�כשה,  להל�23.6 את כל המסמכי� המפורטי� בסעי� 

  .י� כדי� מטע� המשתת� במכרז בכל עמוד ועמודהמוסמכ

התקופה המוצעת תהיה נקובה בחודשי� שלמי�  ובכל מקרה התקופה המוצעת על ידי המשתת�  23.3
  . ) חודשי�299 (ארבע שני� ואחד עשר חודשי�לא תעלה על עשרי� ו, במכרז

מחוזה  והצעת המשתת� במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההקמהלרבות , חוברת המכרז 23.4
  . בי� הזוכה במכרז לבי� העירייהמוחתישיהחכירה 

תעשה ההתקשרות , או גו� משפטי אחד במשות�/ל יותר מאד� ויכלובכל מקרה שבו הזוכה  23.5
�  כל אחד ואחד מיחידי אותו משתת� במכרזע�, בחוזה ההקמה ובחוזה החכירה והפעלת החניו

 .ת ובערבות הדדיתע� כול� יחדיו והתחייבויותיה� תהיינה סולידריואו /ו

  מסמכי" 23.6

כשכל ) "מסמכי המכרז": להל� ולעיל( המסמכי� הבאי� כלהצעת המשתת� במכרז תכלול את 
  :על פי הוראות מכרז זה, פרטיה� ממולאי� וה� חתומי�

 .מכרז ל1' נספח מס, מסמ& הצהרת המשתת� במכרז .23.6.1

, וייקטההסכ� לביצוע הפר,  למכרז וכ�2' נספח מסתצהיר המשתת� במכרז בנוסח  .23.6.2
 19.1 כמפורט בסעי� , ככל שהמשתת� במכרז מבקש להסתמ& על ניסיו� הצד השלישי

 .לעיל

 . למכרז3' נספח מסערבות מכרז בנוסח  .23.6.3

במקרה של תאגיד או . למכרז 5' מסכנספח המצור� , מסמ&  הצהרה על מעמד משפטי .23.6.4
 המעיד על שמו ומעמדו המשפטי של ,מרש� המתנהל כדי�שותפות יצור� אישור מ

 .עיל ל21.7.2 בהתא� לסעי� מורשי חתימה פרוטוקול ,  וכ� המשתת� במכרז

, י המשתת� במכרז"חתו� עכאשר פרטיו מלאי� והוא , טופס הצעת המשתת� במכרז .23.6.5
 . למכרז6' מסנספח 

 . למכרז7' נספח מס, נוסח חוזה ההקמה על נספחיו .23.6.6

 .ג לחוזה ההקמה"ינספח , נוסח חוזה החכירה על נספחיו .23.6.7

 .לחוזה ההקמה' אנספח , תשריט המגרש .23.6.8

 .לחוזה ההקמה' גנספח המיוחד המפרט  .23.6.9

 .לחוזה ההקמה' דנספח התוכניות  .23.6.10

נספח   �תשריט שטח הכיכר ותשריט שטח העבודות , היתר הבנייהתוכניות הבקשה ו .23.6.11
 .לחוזה ההקמה' ה

בהתא� לחוק עסקאות גופי� , ורי� כדי� על ניהול ספרי� וניכוי מס במקוראיש .23.6.12
תשלו� חובות מס ושכר מינימו� והעסקת עובדי� , אכיפת ניהול חשבונות(ציבוריי� 
�  . או אישור כדי� על פטור מניהול�, 1976 –ו "התשל, )זרי� כדי

ל יותר מגו�  כול במכרזבכל מקרה שבו המשתת�. קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .23.6.13
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידי אחד  במכרזיציג המשתת�, משפטי אחד

  . במכרזמיחידי המשתת�

בתוכה יש להגיש את כל  60/2010 'מכרז מסעליה רשו� סגורה שהומצאה לו מעטפה  .23.6.14
 . זהי�מסמכי המכרז בשני עותקי�

בתוכה יש להגיש  60/2010 'מסמכרז קופסת קרטו� סגורה שהומצאה לו עליה רשו�  .23.6.15
המפרט , תשריט המגרש( ה לחוזה ההקמה –ד ו , ג, אנספחי� ה עותק אחד של

, )תשריט שטח העבודות+ תשריט שטח הככר +היתר הבניה , התוכניות, המיוחד
 .כשה� חתומי� על ידי המשתת� במכרז
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  הבהרות בקשר ע" ההצעה .24

, על פי העניי�, כול� או מקצת�, � במכרזלבקש מ� המשתתפי, על פי שיקול דעתה, העירייה תהיה רשאית
,       23.6.2 , 23.6.1  לאמור בסעיפי� בהקשר, מסמכי� והבהרות, להמציא לה תו& פרק זמ� שייקבע על ידה

 23.6.4 , 23.6.6 �  23.6.15.  

  תקינות ההצעה .25

אי מילוי אחת או . לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, על המשתת� במכרז 25.1
  .עלול לגרו� לפסילת ההצעה, יותר מ� הדרישות

או /לרבות בתנאי חוזה ההקמה  ו, שייעשו במסמ& כלשהו במסמכי המכרז, ינוי או תוספתכל ש 25.2
בי� על ידי תוספת בגו� המסמכי� ובי� , לגביה�, הסתייגותאו כל , נספחיו ובחוזה החכירה

  .עלולי" לגרו" לפסילת ההצעה, או בכל דר& אחרת, במכתב לוואי

  . תיפתחלאלא תתקבל ו, וגש לאחר המועד הקובעה שתהצע 25.3

 .העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 25.4

. או ההסברי� שינתנו בעל פה למשתתפי� במכרז/העירייה איננה אחראית לכל הפירושי� ו 25.5
 .לא יחייבו את העירייה, או הסברי� שיינתנו בעל פה למשתתפי� במכרז/פירושי� ו

   הודעה על הזכייה וההתקשרות .26

אשר , )"הועדה": להל�(תובאנה בפני ועדת המכרזי� של העירייה , ז במכרהצעות המשתתפי� 26.1
  .תמלי3 על ההצעה הזוכה במכרז לראש העירייה

העירייה תמסור לכל משתת� במכרז שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת ראש  26.2
  .העירייה

ת כי א� לא תאשר מועצ, מובהר בזאת. ההתקשרות ע� הזוכה תובא לאישור מועצת העירייה 26.3
תבוטל , ברוב הנדרש על פי החוק, או את החכרת החניו�  לזוכה/ביצוע הפרוייקט והעירייה את 

לא לקבל את שייראו בכ& החלטה של העירייה ובדבר זכיית הזוכה , החלטת ועדת המכרזי�
כנגד , או תביעות מכל מי� וסוג שה�/לזוכה לא תהיינה כל טענות ו, במקרה כזה. הצעת הזוכה

 .או מי מטעמ�/ והמנהלאו /העירייה ו

כתוצאה מ� , א� יהיו כאלה, חוזה ההקמה וחוזה החכירה ייחתמו בשינויי� המחויבי� 26.4
  .ההחלטות של הגופי� המוסמכי� בעירייה

ימציא הזוכה לעירייה את ו על נספחי חוזה ההקמהממועד קבלת ימי עסקי� ) 7 (שבעהתו& ב 26.5
, ירו� כל המסמכי� שעליו להגיש לעירייהבצ,  על ידוכשהוא חתו�, חוזה ההקמה על נספחיו

   .תיוערבו לרבות, בעקבות זכייתו במכרז

תהא ועדת המכרזי� של העירייה ,  לעיל26.5 היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעי�  26.6
עירייה תובא לידיעת הזוכה החלטת ה. על ביטול הזכייה במכרז, רשאית להמלי3 לראש העירייה

  .בכתב

יחזור בו , או יותר ממגישי הצעה משותפת, או במקרה שאחד/ ולרבות הזוכה,  במכרזבמקרה שמשתת� .27

או / וי�או תנאי החוז/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/מהצעתו או מכל חלק ממנה ו

תהא העירייה זכאית במקרה כגו� זה , צעהיסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתא� לה

, שהוא' או כל צד ג, במכרזכל משתת� אחר ע� לרבות התקשרות ע� , לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט

�כפיצויי� מוסכמי� ,  כולה לטובתהמכרזכ� תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות ה. ככל שתמצא לנכו

חשב י יהמכרזוסכו� ערבות עתה הבלעדי של העירייה על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול ד, מראש

או טענה מכל /או דרישה ו/ ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ולקניינה הגמור והמוחלט של העירייה

, כדי לגרוע או לפגוע, אי� באמור לעיל. או מי מטעמ� בגי� כ&/או המנהל ו/מי� וסוג שהוא כנגד העירייה ו

 .או על פי כל די�/ייה על פי מכרז זה ובזכות מזכויותיה של העיר
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   למכרז1' נספח מס
  לכבוד

  יפו�אביב עיריית תל
  )כיכ רבי� (69אב� גבירול רחוב 

  64162אביב � תל

  הצהרת המשתת- במכרז
  :פרטי המכרז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פרטי המשתת- במכרז

  

  

  

  

  

  _________________________  _________________________  
  חתימה וחותמת                רי.תא    

  
  
  

  
  

 אתמצהירי� ומתחייבי� בז, לאחר שקראנו בעיו� ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, אנו החתומי� מטה
�  :כדלקמ

כי אנו מסכימי� , א�כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהת, אתאנו מצהירי� בז .1
ואנו , או אי הבנה/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/ולכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות 

  .מוותרי� מראש על טענות כאמור

כי הצעתנו זו עונה על כל , כי אנו עומדי� בכל התנאי� הנדרשי� מהמשתתפי� במכרז, אנו מצהירי� .2
לרבות , את כל התחייבויותינו על פי תנאי המכרזמקבלי� על עצמנו לבצע הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו 

ה ההקמה ובנספחי� המצורפי� חוזלרבות ב, מסמכי המכרזבהתא� לתנאי� המפורטי� ב, ביצוע הפרוייקט
  . אליו

  . במכרזכי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו� ע� משתתפי� אחרי�, אנו מצהירי� בזה .3

 או לתקופה נוספת ,13.9.10 עד יו�תקפה  חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא הצעתנו זו היא בלתי .4
על הארכותיה תהיה המכרז בהתא� לסמכות העירייה ולכל זמ� שערבות , מכרזהבהתא� להארכת ערבות 

  .בתוק�

  . בתוק� בנוסח ובסכו� הנקובי� במסמכי המכרזהמכרזערבות את להבטחת קיו� הצעתנו אנו מוסרי�  .5

� מיו� הודעתכ� נחתו� על מסמכי חוזה  עסקי ימי)7(שבעה כי בתו& , א� תתקבל הצעתנו אנו מתחייבי� .6
בחוזה ההקמה ואת כל המסמכי� אות� עלינו בשיעור הנקוב הביצוע ערבות את ונפקיד בידכ� ההקמה 

  .להמציא לכ� בעקבות זכייתנו במכרז

נו על פי י להבטחת כל התחייבויותמכרזרבות התשמש ע ההקמה בהתא� לחוזהביצוע עד המצאת ערבות ה .7
  .המכרז

כולה או , שצרפנו למכרז, המכרזאנו מסכימי� שאת ערבות , א� מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו .8
  .תחלטו כפיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש, מקצתה

 והסמכויות הקבועות כי הצעתנו היא בגדר המטרות, אנו מסכימי�, ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד .9
וכי אי� כל מניעה על , כי אנו זכאי� לחתו� בש� התאגיד על הצעה זו, במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

  .פי כל די� או הסכ� לחתימתנו על הצעה זו

  .אנו מצרפי� להצעתנו את המסמכי� והאישורי� הנדרשי� על פי מסמכי המכרז .10

  60/2010: המכרז' מס      בשיטת( הקמה והפעלה של חניו� ציבורי תת קרקעי :ש" המכרז
BOT( ,בתל , כולל פיתוח כיכר �   יפו� אביב �במתח� גבעו
  

  � איש הקשרש  טלפו�  כתובת  החברה/  במכרזש� המשתת�
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  נוסח תצהיר המשתת- במכרז –למכרז  2 '  מסנספח
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   למכרז2' נספח מס
  
  במכרז' לפרק ב  119.וכחת סעי- נוסח תצהיר המשתת- במכרז לה

  
לאחר , *____________________זיהוי ' מס, ___________________________________ מ"אני הח

מצהיר בזה , אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק, כי עלי לומר את האמת וכי א� לא אעשה כ�, שהוזהרתי
�כדלקמ:  

 שהתקשר ע� ***_____________________________או , **__________________________ .1
בתקופה של ,  הינו בעל ניסיו� מוכח,בהתא� לתנאי מכרז זה, בהסכ� לביצוע הפרוייקט, המשתת� במכרז

 אשר, חניוני� תת קרקעיי� לפחות) 2(של שני ,  בהקמה בישראל, הקובעמועדהשני� שקדמו ל) 7 (שבע
 :משני התנאי� הבאי�לפחות אחד ולגבי כל אחד מה� מתקיי� , בניית� הושלמה

1.1.  �  .מקומות חניה) 300( תת קרקעי כולל לפחות שלש מאות כל חניו

�  :מספר מקומות החניה יקבע על פי ההנחיות אשר יפורטו להל

מספר מקומות החניה הכולל של כל חניו� תת קרקעי יקבע על פי הקבוע בהיתר הבניה  .1.1.1

 . שר נית� לאותו חניו�א

ככל שהיתר הבנייה כולל חניות טוריות הכוללות אפשרות לחניית שני כלי רכב בכל  .1.1.2

 .תיחשב החניה הטורית כשני מקומות חניה, חניה טורית

  ,או

הכולל של כל שטחו . ר"מ) 9,000 (תשעת אלפי�שטחו הכולל של כל חניו� תת קרקעי הינו לפחות  .1.2

 . חניו� פי הקבוע בהיתר הבניה אשר נית� לאותוייקבע על, חניו� תת קרקעי

  :תהא למונחי" המשמעות המפורטת להל�, בתצהיר זה

חתו� על ידי , או כתב התחייבות, או תצהיר, הסכ�  � "הסכ" לביצוע הפרוייקט" 
, המשתת� במכרז והצד השלישי העומד בתנאי סעי� זה

לפיה� מתחייב הצד השלישי לבצע את הפרוייקט עבור 
בהתא� למסמכי המכרז וחוזה ההקמה , ת� במכרזהמשת

יישא תארי& שאינו מאוחר מ� , מסמ& כאמור. על נספחיו
  ;המועד הקובע

טיפול וביצוע הפעולות הנדרשות לצור& ביצוע , אחריות  �  "הקמה" 
  ;הפרוייקט והשלמתו

 25%או של חברה אשר לפחות , ניסיו� של המשתת� במכרז  � "ניסיו� המשתת- במכרז"
מוחזק בידי המשתת� , � המניות המונפק והנפרע שלהמהו

או מי מטעמו לרבות חברות אחרות בה� הוא /במכרז ו
או ניסיו� של מי , במישרי� או בעקיפי�, מחזיק במניות

או של חברה אשר , שהתקשר בהסכ� ע� המשתת� במכרז
מוחזקי� ,  מהו� המניות המונפק והנפרע שלה25%לפחות 

  ; ע� המשתת� במכרזבידי מי שהתקשר בהסכ�

  .חניו� הנמצא מתחת למפלס פני הרחובות הסמוכי�  �" חניו� תת קרקעי"

 החניו� כי , בישראלתעודה מאת מוסד התכנו� המוסמ&   � "בניית" הושלמה"
או פרויקט בניה שהחניו� התת קרקעי מהווה , התת קרקעי

א 157ראוי לשימוש ולאכלוס בהתא� לסעי� , חלק ממנו
 �ותקנות התכנו�  1965– ה"והבניה התשכלחוק התכנו

) חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר(והבניה 
  .)"תעודת האכלוס": להל� (1992 – ב"תשנ

ללא אפשרות ,  של גו� אחד בלבד הינו,הנדרש לעילסיו� יכי הנ, מובהר בזאת, למע� הסר ספק .1.3

  .צירו� נסיונו של האחד למשנהו
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  :ל"החניוני� הנלהל� טבלה בה מפורטי�  .1.4

מועד  טלפו�' איש קשר ומס
השלמת 

או , החניו�
פרוייקט  

בנייה 
שהחניו� 

מהווה חלק 
ממנו 

המצויי� 
בתעודת 
האיכלוס 

  )ב"המצ(

מקומות ' מס
חנייה תת 
קרקעיי" 

  בחניו�

שטחו הכולל 
של החניו� 

כמפורט בהיתר 
הבנייה לחניו� 
או לפרויקט  

בנייה שהחניו� 
מהווה חלק 

  )ב"המצ(ממנו 

 ש" חניו� כתובת החניו�

  
 

       
  
  
  
  
 

  
 

       
  
  
  
  
 

  
 .אמת, זו חתימתי ותוכ� תצהירי לעיל, זה שמי

________________________  

  חתימת המצהיר

  :אישור

 הופיע בפני ____________ כי ביו� ,  בזהת/מאשר, ד" עו_______________,מ "אני הח
אשר הוכח לי כי הינו מורשה חתימה ____, __________זיהוי ' מס *___________________

 לעונשי� ה/היה צפוית/יהיה לומר את האמת וכי ה/ו כי עליה/ אותוולאחר שהזהרתי, **___________ב
  .  עליה בפנימה/� דלעיל וחתה/ונכונות הצהרתאת  ה/אישר, עשה כ�ת/יעשההקבועי� בחוק א� לא 

  

________________________  

  ד"חתימת וחותמת עו
  
  .אשר יצהיר בש� המשתת� במכרז, כא� ימולא ש� מורשה החתימה במשתת� במכרז ותפקידו  *

  .כא� ימולא ש� המשתת� במכרז  **
, וכ�ככל שמבקשי� להסתמ& על ניסיונו של הצד השלישי , כא� ימולא ש� הצד השלישי שהתקשר בהסכ� ע� המשתת� במכרז  ***

  . יצור- ההסכ" לביצוע הפרוייקט
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   למכרז3' נספח מס
  נוסח ערבות המכרז

  
  
  )ח"בש(כתב ערבות 

  
  

  
  
  

  יפו�אביב�לעיריית ת  :אל
  69רחוב אב� גבירול 

   64162יפו �אביב�תל
  

        

  כתב ערבות
  :מספר

  

  

                                        הואיל ועל

                  )�  להמציא לכ�) "הנערב" :להל

  

  כערובה)  שקלי� חדשי�ארבעה מיליו�(�  4,000,000 של ערבות בנקאית בס�
  )במלי�(סכו� הערבות                  )ח"שב(סכו� הערבות                

  60606060/2010/2010/2010/2010' במכרז מס, י העירייה"במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכ� עשל המשתת�  צעתוהבטחת הל
  

עד  ,יפו בעד הנערב�אביב�הרינו ערבי� בזאת כלפי עיריית תל ,ועל פי בקשת הנערב ,הרי תמורת הסכמתכ� לקבל ערבותנו זאת
  ).ארבעה מיליו� שקלי� חדשי�( ח" ש�4,000,000שלסכו� 

  . ימי� מתארי& הדרישה כפי שיפורט בה)7(שבעה בתו&  ,כאמור ,אנו מתחייבי� לשל� לכ� כל סכו�

  .אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר& כל שהיא ,ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה

או לממש /או לפנות בדרישה מוקדמת לנערב ו/הליכי� משפטיי� נגד הנערב וכי לא תהיו חייבי� לנקוט  ,מוסכ� בזאת במפורש
  .כתנאי מוקד� לתשלו� סכו� הערבות על ידינו ,בטחונות אחרי�

או  ,וכל דרישה מצדכ� לתשלו� הנזכר לעיל צריכה להישלח אלינו בדואר רשו� , ועד בכלל13.9.10 תוק� הערבות עד תארי&
  .ד חתימתנו עד התארי& הזהלהימסר לנו במסירה אישית כנג

ערבות זאת על כל תנאיה תואר& באופ� אוטומטי לתקופה נוספת של ארבעה חודשי� על פי דרישת גזבר העירייה או מי   *
  . ועד בכלל13.9.10ותישלח אלינו עד תארי&  שהוסמ& על ידי הגזבר

                        

 בברכה                                                              

 

  ______________________: קוד בנק________________________       : בנק

  

  ________________: טלפו�_________________ : עיר__________________ : רחוב

  

  

  מספר הערבות בבנק

  

  

  תארי�

  לשימוש העירייה

  

  

  מספר אסמכתא

  

                                      פרטי הנערב

0 
02

09
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/0
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   למכרז4' נספח מס
  

  רשימת בנקי" וחברות ביטוח המורשי" להוציא ערבות
ערבות ביצוע בנוסח ,  למכרז3' נספח מס מכרז בנוסח להל� רשימת בנקי� וחברות ביטוח מה� נית� לקבל ערבות

לחוזה " ד"נספח  וערבות חכירה בנוסח לחוזה ההקמה" יא"נספח ערבות בדק בנוסח , לחוזה ההקמה" י"נספח 
  .החכירה

  
  

 רשימת חברות ביטוח שימת בנקי" מסחריי"ר

  מ"� חברה לביטוח בעאיילו

  מ"אליהו חברה לביטוח בע

  מ"עילית חברה לביטוח בע

  מ"אריה חברה  לביטוח בע

  מ"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע

  מ"הדר חברה לביטוח בע

  מ"כלל ביטוח אשראי בע

  מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע

  מ"כלל חברה לביטוח בע

  מ"3 בעהחברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חו

  מ"המג� חברה לביטוח בע

  מ"מגדל חברה לביטוח בע

  מ"מנורה חברה לביטוח בע

  מ"הראל  חברה לביטוח בע

  מ" אשור בע�חברה לביטוח אשראי 

 מ"החברה הישראלית לביטוח אשראי בע

 רשימת בנקי" למשכנתאות

  מ"בנק איגוד לישראל בע

  מ"בנק אוצר החייל בע

  מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

  מ"בנק דיסקונט לישראל בע

  מ"טרייד בע�בנק יורו

  מ"בנק החקלאות לישראל בע

  מ"בנק מזרחי טפחות בע

  מ"בנק הפועלי� בע

  מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

  מ"בנק ירושלי� בע

  מ"ובנק בעי

  מ"בנק לאומי לישראל בע

  מ"בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע

  מ"בנק מסד בע

  מ"בנק ערבי ישראל בע

  מ"בנק פועלי אגודת ישראל בע

  מ"בנק קונטיננטל לישראל בע

  מ"בנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע

CITIBANK N.A) סניפי� בישראל בלבד(  

HSBC Bank plc) סניפי� בישראל בלבד( 

  מ"בנק אדני� למשכנתאות בע

  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  מ"ת בעבנק לאומי למשכנתאו

  מ"בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע

 מ"הבנק הבינלאומי הראשו� למשכנתאות בע
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   למכרז5' נספח מס
        הצהרה על מעמד משפטיהצהרה על מעמד משפטיהצהרה על מעמד משפטיהצהרה על מעמד משפטי

  :בטבלאות שלהל�, על המשתת� במכרז לציי� במדויק את מעמדו המשפטי

 מעמד משפטימעמד משפטימעמד משפטימעמד משפטי  ....אאאא

        

        

        

        

                    

        פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�  ....בבבב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ) שותפות רשומה/אגודה שיתופית/ עמותה/ מ"חברה בע(שמות בעלי זכות החתימה שמות בעלי זכות החתימה שמות בעלי זכות החתימה שמות בעלי זכות החתימה . . . . גגגג        

  

  

  

  

  

  

  

        ))פרטי(שותפות או שותפות רשומה או משתת� במכרז (שמות השותפי� שמות השותפי� שמות השותפי� שמות השותפי� . . . . דדדד        
  

  

  

  

  

  

  

        דוגמת חותמתדוגמת חותמתדוגמת חותמתדוגמת חותמת        

  .על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקי� ועדכניי� כי הפרטי� שמסרנו, מאשרי� בזאת, החתומי� מטה, אנו  

_______________  _________________  
  ש� משפחה  ש� פרטי  

__    
  _____________  _________________  

        דוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימה        ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי        ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה        מספר זהותמספר זהותמספר זהותמספר זהות  

        דוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימה        ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי        ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה        מספר זהותמספר זהותמספר זהותמספר זהות  

  

0
 

03
07

4
  

 

        תת� במכרזתת� במכרזתת� במכרזתת� במכרזש� המשש� המשש� המשש� המש

        ))))עמותות לש� המשתת� במכרזעמותות לש� המשתת� במכרזעמותות לש� המשתת� במכרזעמותות לש� המשתת� במכרז/ / / / יש לצר� תדפיס מרש� החברות יש לצר� תדפיס מרש� החברות יש לצר� תדפיס מרש� החברות יש לצר� תדפיס מרש� החברות  ( ( ( (

  

          כתובתכתובתכתובתכתובת

          טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�

          ניידניידניידנייד' ' ' ' טלטלטלטל

          פקספקספקספקס

          עוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשה' ' ' ' מסמסמסמס

 משתת�  משתת�  משתת�  משתת� ����         שותפות רשומה שותפות רשומה שותפות רשומה שותפות רשומה����         שותפות שותפות שותפות שותפות����         אגודה שיתופית אגודה שיתופית אגודה שיתופית אגודה שיתופית����         עמותה עמותה עמותה עמותה����        ממממ"""" חברה בע חברה בע חברה בע חברה בע����

        ))))פרטיפרטיפרטיפרטי((((במכרז במכרז במכרז במכרז 

יש למלא (

  )'ג' בלאות בט

למלא יש (

  )'ג 'טבלאות ב

יש למלא (  )'ג' יש למלא טבלאות ב(

  )'ד' טבלאות ב

' ג' יש למלא טבלאות ב(

  )'ד

יש למלא טבלאות (

  )'ד' ב
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   למכרז6' נספח מס
  

  הצעת המשתת- במכרז
  

  60/2010' מכרז פומבי מס
  

הרי  שבתמורה למילוי , לרבות חוזה ההקמה על נספחיו וחוזה החכירה על נספחיו, לאחר שעיינו במסמכי המכרז
נספח מה כהגדרת מונח זה בחוזה ההק(לרבות ביצוע הפרוייקט , כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ונספחיו

  ___________תקופת החכירה המוצעת על ידינו הינה , במלואו ובמועדו, ) למכרז7' מס
  . חודשי�)_________________________________________(

  
  
זכויות החכירה הינ� לתקופה ובתנאי� הקבועי� במסמכי המכרז ובפרט בחוזה ההקמה ובחוזה החכירה   *

  .ספחיה�על נ
  
  
מ אשר יחולו בקשר ע� העיסקה נשוא מכרז זה "לרבות מע, אנו נישא בכל תשלומי המיסי� השוני�  **

  .הכל כמפורט בחוזה ההקמה ובחוזה החכירה וההפעלה של החניו�, ונספחיו
  
  

 כי ,מובהר בזאת. כי תקופת החכירה המוצעת תכלול את תקופת ההקמה, מובהר בזאת, למע� הסר ספק  ***
המאוחר לפי ,  את חוזה ההקמה שר האוצרמועד אישורתחל ממועד אישור שר הפני� וופת ההקמה תק

  . מבי� השניי�

אחרת תיפסל הצעת , חודשי") 299(תקופת החכירה המוצעת לא תעלה על מאתיי" תשעי" ותשעה 
  .למכרז' ק ב לפר 419.המשתת- במכרז כמפורט בסעי- 

  
  
  

  _______________________________      :ש" המשתת- במכרז
  
  
  
  

  _______________________________    :כתובת המשתת- במכרז
  
  
  
  

  _______________________________    :טלפו� של המשתת- במכרז
  
  
  
  

  _______________________________  :חתימת וחותמת המשתת- במכרז
  


