
 

  
  

  11/2009' מכרז מס

   והגדוד העברי2 יסוד המעלה להפעלת חניוני

   
  /" 1ג"נספח 

  111/09' לחוזה להפעלת חניוני מס
) �  ")חוזה ההפעלה "–להל

  
 �  "הגדוד העברי"תוספת לחניו

  

ולא לגרוע , ההוראות המובאות בתוספת זו באות להוסי� על חוזה ההפעלה ולהשלימו .1

  .הימנו

יהא הפירוש הנית� לה� ,  בתוספת זו והמוגדרי� בחוזה ההפעלהלכל המונחי� המופיעי� .2

  . וזאת אלא א� כ� נאמר במפורש אחרת, בחוזה ההפעלה

3. �  פרטי החניו

  :כדלקמ�, ה�" הגדוד העברי"פרטי חניו� 

   41: חלקה; 6964: גוש

  .תל אביב'  א8 פינת רחוב בני ברק 43הגדוד העברי : רחוב

  :אשר גבולותיו ה�

  יו� פרטיחנ   '  במזרח 

  בני ברק' רח   '  במערב

  הגדוד העברי' רח  '  בדרו� 

  מבנה  '   בצפו� 

  .  מקומות חניה מסומני�32 �כובו , ר"מ 782 �כבשטח ברוטו של 

  
  . כמפורט בתוכניות המצויות בידי אחוזות החו� והעומדות לעיו� המפעיל, הכל

  

  תקופת ההפעלה .4

  .01.03.2010 יו�: מועד תחילת תקופת ההפעלה

  .28.02.2012 יו�: עד סיו� תקופת ההפעלהמו
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  דמי ההפעלה .5

)  חודשי� קלנדרי�12(לכל שנה , "הגדוד העברי"סכו� דמי ההפעלה בגי� חניו�   5.1

, )_______________(ח "ש________, _______הינ�, של תקופת ההפעלה

  .מ כדי�"בתוספת מע

עיל לאחוזות החו� ישולמו על ידי המפ) מ בגינ�"לרבות המע(דמי ההפעלה   5.2

במהל/ , לכל חודש) הראשו� (1 'וזאת ביו� ה, באופ� הקבוע בחוזה ההפעלה

  . תקופת ההפעלה

6.   דמי שימוש; מבני ומחסומי

מבני XXX " הגדוד העברי"מוצבי� בחניו� , נכו� למועד חתימת חוזה ההפעלה 6.1

  ). "המבני "–להל� (מבני קופה ) אחד (1 'משרד  ו

שבעת אלפי� ושמונה  (7,800 הינ� ס/ של  מבנהבגי� כלדמי השימוש 

  . מ כדי�"בתוספת מע, ח"ש) מאות

 XXX" הגדוד העברי"מותקני� בחניו� , נכו� למועד חתימת חוזה ההפעלה 6.2

מחסו� זרוע ) אחד (1=  ומחסומי� חד כיווניי�) שני ( 2, מחסומי� חשמליי� 

  .ידני

  שיטת תערי# לגביית דמי החניה .7

לגביית דמי החניה " הגדוד העברי" על ידי המפעיל בחניו� שיטת התערי� שתונהג
  הינה 

  תערי# יומי בלבד

תשלו� בסכו� אחיד , היינו. במש/ כל שעות הפעלת החניו�, תערי� יומי בלבד

  ). "תערי# יומי "–להל� (ללא מגבלת שעות , לכניסה יומית חד פעמית

8.    תעריפי החניה המירביי

"  הגדוד העברי"תעריפי החניה המירביי� בחניו� , להנכו� למועד חתימת חוזה ההפע

  .חד פעמית, ח לכניסה יומית"ש) עשרה (10הינ�  

  . מ"כוללי� מע, תעריפי החניה המירביי� הנקובי� לעיל, למע� הסר ספק

9.   �בגי� שינוי " הגדוד העברי"התאמת גובה דמי הההפעלה המשתלמי בגי� חניו

  "הגדוד העברי"שיטת התערי# המונהגי בחניו� או ב/בתעריפי החניה המירביי ו
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ישונה גובה דמי , )ללא שינוי בשיטת התערי#(שונו תעריפי החניה המירביי�  9.1

, לדוגמא בלבד. בו שונו תעריפי החניה המירביי�) באחוזי�(ההפעלה באותו יחס 

 'יגדל סכו� דמי ההפעלה ב, 10% 'בא� הועלה התערי� המירבי של דמי החניה ב

   .ולהיפ/,  כ� ג�10%

  

או , מתערי� שעתי בלבד לתערי� יומי בלבד(שונתה שיטת התערי� הנוהגת בחניו�  9.2

  : כדלקמ�, ישונה גובה דמי ההפעלה, )להיפ/

  

 8יהיה תערי� מירבי של ,  זה9.2לצור/ השינוי בגובה דמי ההפעלה כאמור בסעי� 

ח לכניסה "ש 10ח לשעת חניה לפי תערי� שעתי שקול כנגד תערי� מירבי של "ש

כל אחד מ� התעריפי האמורי יקרא (ולהיפ/ , יומית חד פעמית לפי תערי� יומי

�  ). "התערי# הקובע "� להל

  

התערי� המירבי שנקבע על , כ/ שלאחר השינוי האמור, היה ושונתה שיטת התערי�

, תערי� שעתי בלבד או תערי� יומי בלבד(ידי אחוזות החו� בשיטת התערי� החדשה 

, יגדל או יקט�(ישונה , מהתערי� הקובע הרלוונטי) גבוה או נמו/(שונה , )ני�לפי הע

בו התערי� המירבי שנקבע ) באחוזי�(באותו יחס , גובה דמי ההפעלה) לפי העני�

  . מהתערי� הקובע הרלוונטי) גבוה או נמו/(בשיטת התערי� החדשה שונה 

  

  :תונחנה הנחות היסוד הבאות, כדוגמא בלבד

ח לשעת חניה לפי " ש5תערי� מירבי של : כדלקמ�, התעריפי� הקובעי� הינ� •

ח לכניסה יומית חד פעמית " ש20תערי� שעתי שקול כנגד תערי� מירבי של 

  . לפי תערי� יומי

שיטת התערי� הנוהגת בחניו� הינה שיטת תערי� שעתי בלבד והתערי� המירבי  •

  .ח לשעה" ש5הינו 

, וי שיטת התערי� כ/ שבמקו� שיטת תערי� שעתיאחוזות החו� הורתה על שינ •

ח לכניסה חד " ש25שבה התערי� המירבי יהיה , תונהג שיטת תערי� יומי

  .פעמית

  . 25% 'יגדל סכו� דמי ההפעלה ב, במקרה כאמור לעיל

  
תערי� שעתי בחלקו של היו� , היינו(היתה שיטת התערי� הנוהגת בחניו� שיטה משולבת   9.3

ושונו התעריפי� , )"השיטה המשולבת "–להל� ) (קו האחר של אותו יו�ותערי� יומי בחל

  : על פי ההוראות הבאות, ישונה גובה דמי ההפעלה, או שיטת התערי�/המירביי� ו

  

) י� אחוזשבעי� (70%יראו ,  זה9.3לצור/ שינוי גובה דמי ההפעלה כאמור בסעי�  9.3.1

ערי� השעתי הנוהג מסכו� דמי ההפעלה כמתייחס לדמי החניה הנגבי� לפי הת

מסכו� דמי ההפעלה כמתייחס לדמי החניה ) י� אחוזשלושי� (30 %'ו, בחניו�

  . הנגבי� לפי התערי� היומי הנוהג בחניו�
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או של התערי� היומי /היה ושונו א/ ורק התעריפי� המירביי� של התערי� השעתי ו 9.3.2

 דמי אזי ישונה גובה, )ללא שינוי בשיטת התערי# עצמה(שבשיטה המשולבת 

מסכו� דמי ההפעלה ישונה באותו )  אחוזי�שבעי� (70: %ההפעלה באופ� הבא

, בו שונה התערי� המירבי של התערי� השעתי שבשיטה המשולבת) באחוזי�(יחס 

בו ) באחוזי�(מסכו� דמי ההפעלה ישונה באותו יחס )  אחוזי�שלושי� (30 %'ו

  . תשונה התערי� המירבי של התערי� היומי שבשיטה המשולב

 

  :תונחנה הנחות היסוד הבאות, כדוגמא בלבד

  . שיטת התערי� הנוהגת בחניו� הינה השיטה המשולבת •

 מסכו� דמי ההפעלה כמתייחס לדמי החניה הנגבי� לפי התערי� 70%יראו  •

 מסכו� דמי ההפעלה כמתייחס לדמי החניה 30% 'ו, השעתי הנוהג בחניו�

  . הנגבי� לפי התערי� היומי הנוהג בחניו�

התערי� השעתי : כדלקמ�, התעריפי� המירביי� הנוהגי� בחניו� הינ� •

והתערי� היומי במסגרת , ח לשעה" ש5במסגרת השיטה המשולבת הינו 

  . ח לכניסה יומית חד פעמית" ש20השיטה המשולבת הינו 

כ/ שהתערי� השעתי , אחוזות החו� הורתה על שינוי תעריפי החניה המירביי� •

והתערי� היומי המירבי , ח לשעה" ש6המשולבת יהא המירבי במסגרת השיטה 

  .ח לכניסה יומית חד פעמית" ש25במסגרת השיטה המשולבת יהא 

  

 מדמי ההפעלה יגדלו 70%: כדלקמ�, יגדל סכו� דמי ההפעלה, במקרה כאמור לעיל

 מדמי ההפעלה יגדל 30% 'ו, )בגי� העליה בתערי� המירבי השעתי (20%בשיעור של 

, יגדלו דמי ההפעלה, בס/ הכל). בגי� העליה בתערי� המירבי היומי (25%בשיעור של 

  . 21.5%בשיעור של , בדוגמא דלעיל
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כ/ שבמקו� , היה ובנוס� לשינוי בתעריפי� המירביי� תשונה ג� שיטת התערי� 9.3.3

תונהג שיטת תערי� של תערי� שעתי בלבד או תערי� יומי בלבד , השיטה המשולבת

 ' ו9.2, 9.1ההפעלה בהתא� לנוסחאות הקבועות בסעיפי� ישונו דמי , )או להיפ/(

  .  לפי העני�, 9.3

  
  :ולראיה באו הצדדי על החתו

  
  
  
  

_______________                _______________  
           המפעיל                     מ" בע   אחוזות החו#

  
  
  

  אישור
  

  :יחיד
התוספת דלעיל נחתמה בפני ____ ___ת בזה כי ביו� /מאשר, ד"עו, _____________ מ"אני הח

  .' ___________ז מס.ת ת/נושא' ____________ גב/על ידי מר

  
_______________  

  ד"עו, 
  
  

  :תאגיד
התוספת דלעיל נחתמה כדי� _______ ת בזה כי ביו� /מאשר, ד"עו, _____________ מ"אני הח

שהינ� __________,  _'ו__________ה "באמצעות ה, )"התאגיד"(_______________ י "ע

  . וכי חתימת� מחייבת את התאגיד לכל דבר ועני�, מורשי החתימה שלו

  
_______________  

  ד"עו, 


