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 המועצה האזורית  עמק חפר
 11/2022מכרז פומבי מס' 

בחלק מנכס המצוי במתחם ושימוש לקבלת הרשאה לתפעול, תחזוקה 
 הידוע כ"מתחם קדם"

 3, חלקה 8556גוש 
 להפעלת עסק בתחום המסעדנות והמזון

לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או לשם הכנת ההצעה למכרז, יש לפנות 

 michrazim@hefer.org.ilבדוא"ל 
 7שלוחה  6336070-04בטלפון  / 

קבלת מסמכי המכרז אינה מותנת בתשלום מראש בגין רכישת החוברת, אך תשלום דמי הרכישה מהווה תנאי 

 .להגשת הצעות

 

המציעים נדרשים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה וזאת לשם קבלת דיווחים, הבהרות ועדכונים בנוגע 

 למכרז, לרבות שינויים בתנאי המכרז, במועדים ובתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את המציעים.

 
 

mailto:michrazim@hefer.org.il
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 תקציר הוראות המכרז, לוחות זמנים ותנאי סף

 טבלת מועדים
 הערות שעה תאריך פירוט

ב' יום  מתחם קדם מועד מפגש מציעים ב
04/07/2022 

ליד  -"מרפאות קדם" מקום המפגש:  12:30
הכביש המחבר בין הישובים עולש, 

 חובה . ההשתתפותובורגתאבארותיים 
 לשם הגשת הצעות למכרז.

' גיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
12/7/2022 

, אישור michrazim@hefer.org.ilלדוא"ל  12:00
 .7שלוחה  04-6336070קבלה טל': 

ה' יום  מועד אחרון להגשת הצעות
28/7/2022 

הגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים  12:00
ה' בין השעות  –במשרדי הגזברות, ימים א' 

9:00- 12:00  
 09-8981646בטל'  בתיאום מראש

 31/10/2022בתוקף עד  ₪  10,000ערבות מכרז בסכום של 
 חוזה המכרזתקופת תום מועד לאחר חודשים  4 בתוקף עד  ₪  80,000ערבות ביצוע בסך של 

  להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים, אשר מועדו יפורסם בהמשך באתר מציעים רשאים
 המועצה.

  מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות.  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה 

 כללי ותיאור ההתקשרות .1

 מפעיליםבזאת הצעות מ מזמינההמועצה האזורית עמק חפר )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"(,  .1.1
, מנכס המצוי במתחם הידוע כ"מתחם קדם"חלק ב״( השירותים״ )להלן: זוקה ושימושלתפעול, תח

 )להלן: "המתחם"(, הכל כאמור במסמכי המכרז, לרבות בהסכם ההתקשרות. 3, חלקה 8556גוש 

 הוראות כלליות בנוגע להליך המכרז .1.2

לשם הגשת הצעה יש  בקובץ שישלח למציעים בדוא"ל., קודם לרכישתוניתן לעיין בתנאי המכרז  .1.2.1
לקבלת מסמכי המכרז יש . על כל עמודיה שתשלח למציעים כאמור, להדפיס את חוברת המכרז

-04)ניתן לפנות בטלפון  , michrazim@hefer.org.il  דוא"ל ניר,-גולדשמידט נעהלפנות ל
 (.7שלוחה  6336070

בהבהרות ביחס למכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:  להתעדכןעל המציעים  .1.2.2
www.hefer.org.il. 

. השתתפות במפגש הינה חובה ומהווה שלעילכתובת מפגש מציעים יתקיים במועד הנקוב לעיל, ב .1.2.3
תנאי סף להשתתפות במכרז. יובהר כי אין בהשתתפות במפגש מציעים כדי לגרוע מחובת המציע 

, במישרין או בעקיפין, וכן לבצע את כל הבדיקות במקום בו יסופקו השירותיםלבקר עצמאית 
הנדרשות לו, בטרם הגשת ההצעה במכרז. כן יובהר כי עשוים לחול שינויים בנושא מפגש המציעים 

 ובאחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה.

אשר לא יוחזרו בשום מקרה. רכישת  כולל דמי השתתפות במכרז,₪   1,000 –עלות חוברת המכרז  .1.2.4
חוברת המכרז תתאפשר אך ורק מרחוק. לצורך ביצוע תשלום בלבד, יש ליצור קשר עם קופת 

 .daliam@hefer.org.ilאו בדוא"ל:   8989084-09או  8981647-09המועצה בטלפון: 

יש לצרף להצעה  -המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  רכישת מסמכי -תשומת לב המציעים  .1.2.5
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
  

mailto:michrazim@hefer.org.il
mailto:daliam@hefer.org.il
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 מהות ההתקשרות .1.3

מציעים העומדים בתנאי הסף שנקבעו במכרז, להציע הצעות לקבלת הרשאה  המועצה מזמינה .1.3.1
)ליד הכביש המחבר  –לתפעול ושימוש בחלק ממתחם הידוע כ"מתחם קדם" )מרפאות קדם( 

" או המבנה" או "המתחם" -)להלן  3חלקה  8556בין הישובים עולש, בארותיים ובורגתא(, גוש 
 "(. המקרקעין"

וש והפעלה של עסק בתחום המסעדנות והמזון כדוגמת מזנון/בית מטרת ההרשאה הינה שימ .1.3.2
קפה/מעדניה/מאפייה )או כל שילוב שלהם( בחלק מהמתחם, כמפורט ובהתאם להוראות מכרז 

 ", לפי העניין(. תחום ההרשאה" או "הנכס" –זה להלן )חלק המתחם נשוא המכרז יכונה להלן 

ים שמחוץ למבנה, הוא יוכל לעשות כן רק מובהר כי ככל שהזוכה יבקש לעשות שימוש בשטח .1.3.3
ולאחר קבלת כל האישורים  ו/או מי מטעמה לאחר אישור מראש ובכתב מאת המועצה

 הנדרשים ככל שנדרשים.

מ"ר לערך, בו קיימת  500 -המבנה בו מצוי הנכס הינו מבנה חד קומתי בשטח כולל של כ .1.3.4
ריאות "כללית". יוער, כי בצמוד פעילות של קליניקות פרטיות ומרפאת אזורית של שירותי ב

למתחם מצוי בית ספר ומרכז קהילתי אזורי, אולם ספורט וכן בריכת שחיה ציבורית הידועה 
 כבריכת "קדם".

 מ"ר לערך. 82הנכס נשוא המכרז, הינו שטח פינתי במבנה, בשטח כולל של  .1.3.5

כלל המבנה, למעט הנכס, אינו חלק ממכרז זה ולזוכה במכרז לא תהא בו כל  –למען הסר ספק  .1.3.6
 זכות באשר היא. 

  ללא כל דרישה של המציע/המפעיל בעניין זה. AS ISהנכס יימסר לזוכה/מפעיל  .1.3.7

השימוש בנכס יהיה לצורך הפעלת עסק בתחום המסעדנות והמזון כדוגמת מזנון/בית  .1.3.8
מטרת " –)להלן  2)או כל שילוב שלהם( בלבד, כמפורט בנספח ב קפה/מעדניה/מאפייה

 ", לפי הקשר הדברים ועניינם(. ההרשאה" או "ההרשאה

 ההרשאה למציע הזוכה כוללת רק את האמור באופן מפורש בהסכם ובמסמכי המכרז ונספחיו. .1.3.9

 התוכנית החלה על המקרקעין .1.3.10

, וייעוד 1/ 184ית בניין עיר עח/התוכנית החלה על המקרקעין, בהם מצוי הנכס, הינה תכנ .1.3.10.1
  המקרקעין הינו "מבנים ומוסדות ציבור לבריאות".

לכלל המבנה בו מצוי הנכס קיים היתר בניה התואם את ייעודו בתוכנית, כאשר פעילות  .1.3.10.2
המציע הזוכה בנכס, לפי מטרות ההרשאה שבמכרז, הינה עבור ציבור באי המרפאה וכן 

ת בוועדה המקומית כ"פעילות נלווית" שאינה מצריכה ופעילות זו מוכר -לכלל הציבור 
 אישור לשימוש חורג. 

ככל שלמרות האמור יוחלט ע"י גוף סטטוטורי כלשהו, שאינו המועצה או מי מגופי  .1.3.10.3
הסמך שלה, כי למרות האמור יש צורך בקבלת אישור שימוש חורג בקשר עם פעילות 

הרי שבאחריות  –מקרקעי ישראל המציע הזוכה בנכס, לרבות תשלום דמי שימוש לרשות 
 המזמין או מי מטעמו להסדיר סוגיות אלה, על חשבונו. 

למען הסר ספק יובהר בעניין זה, כי התקבלה הסכמת רשות מקרקעי ישראל להיתר  .1.3.10.4
הבניה, אולם לא התקבלה הסכמה ישירה לגבי השימוש נשוא מכרז זה. ככל שתידרש 

לקבלה וכלל העלויות לקבלת אישור  עלוו/או מי מטעמה יפהסכמה כאמור, המועצה  
ככל שיחול עיכוב ולא על המציע הזוכה.  ו/או מי מטעמה  כאמור יחולו על המועצה 

כלשהו בקבלת הסכמה כאמור, הזוכה לא יעלה כל טענה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי 
 ו/או הנחה כלשהם והוא מוותר מראש על כל טענה בעניין.
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היות ולא הושלמו  4תעודת גמר/טופס עדיין   וההרשאה לא ניתנמובהר, כי לנכס נשוא  .1.3.10.5
לגביו עבודות גמר והתאמה. המציע הזוכה מחוייב לפעול לביצוע עבודות גמר והתאמה 

וזאת מעבר  -, בהתאם להנחיות הוועדה המקומית 4לצורך קבלת תעודת גמר/טופס 
 יע הזוכה. לשיקול דעתו של המצנתונים אשר ובנוסף לעבודות גמר ועיצוב 

כאמור, הינה חובה שחלה על המציע הזוכה ומהווה תנאי  4קבלת תעודת הגמר/טופס 
 לאפשרות השימוש נשוא המכרז ולהגשת בקשה לרישיון עסק.

ככל שהמציע הזוכה יבקש לערוך תוכנית שינויים להיתר הבניה בקשר עם הנכס, הרי  .1.3.10.6
שתוכנית כזו תערך /תוגש בכפוף להסכמת המזמין בלבד ולאחר שהתוכנית נמסרה לעיונו 
ואישורו המוקדם של המזמין. אין באמור כדי לחייב את המזמין להסכים להגשת תוכנית 

 מחויבת בהליך רישוי לפי כל דין.  שינויים כאמור. תוכנית כזו תהיה 

בפועל  4תעודת גמר/טופס  ובהתאמה לאמור לעיל, תקופת ההרשאה תחל במועד בו ניתנ .1.3.10.7
ה רבמקלנכס, אך לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד הודעת הזכיה. האמור לא יחול 

שאז  –, לא התאפשרה בנסיבות שאינן בשליטת הזוכה 4הוצאת תעודת הגמר/טופס שבו 
 תדחה תחילת תקופת ההרשאה למועד בו ניתנו בפועל.

 העבודות  .1.3.11

 , כדלקמן:יידרש המציע הזוכה ומטרת ההרשאה במסגרת ההרשאה .1.3.11.1

, 4כתנאי לפעילות בנכס וכחלק מתהליך קבלת טופס  בנכס, מקדמיות פניםעבודות . לבצע א
)להלן:  חתימת הצדדים על ההסכם( חודשים ממועד 3במהלך תקופה של לא יותר משלושה )

ולזוכה לא תהייה  . תקופה זו לא תכלל במניין תקופת ההרשאה("העבודות המקדמיות"
  ;אפשרות להכנס לנכס אלא לצורך ביצוע העבודות המקדמיות 

 .חתימת חוזה המכרז ע"י המזמין והמציע הזוכהמועד  –" בענייננו מועד מתן ההרשאה"

 - האישורים וההיתרים הנדרשים(כל )ובכפוף לקבלת  . עם תום העבודות המקדמיותב
תקופת , כמפורט במכרז )להלן: "במהלך תקופת ההרשאהנכס ולנהל את ה להפעיל

 "(; ההרשאה

 הנכס וסביבתו במהלך תקופת ההרשאה;של  תשוטפמונעת ותחזוקה בצע ל .ג

המציע הזוכה יידרש לפעול בהתאם להוראות הדין, ובכלל כך יימנע מקיום מטרדי רעש  .1.3.11.2
כן ולהסרת ספק, לא ניתן יהיה לעשות שימוש בנכס כאולם -וניקיון שלא כדין. כמו

אירועים וחל איסור מוחלט על עריכת אירועים אסורים במתחם, כדוגמת חתונות, בר/בת 
 מצוות וכיו"ב. 

מציע הזוכה להפעלת הנכס, כדי לגרוע מזכויות המזמין במתחם ו/או אין במתן ההרשאה ל .1.3.11.3
כדי להעניק זכות בלעדית כלשהי למציע הזוכה בנכס / תחום ההרשאה, שלא הוגדרה 
במפורש במכרז ובחוזה המכרז ו/או למנוע מהמזמין לפעול למניעת/הסרת כל חריגה ו/או 

  הפרה מתנאי ההרשאה.
 ש בנכס ובמתקניו בלבד לצורך קיום ההסכם. למציע הזוכה נמסרת זכות שימו

והכל בהתאם למטרות  -, בעצמו, את תחום ההרשאה על המציע הזוכה במכרז יהיה לנהל .1.3.11.4
ההרשאה. המציע הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בנכס ו/או להשכירם לצד 

ישור שלישי ו/או לאפשר זכות שימוש בנכס, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בא
מראש ובכתב של המזמין. הפרת תנאי זה הינה הפרה יסודית, על כל המשמעויות הנובעות 

 מכך.

 רקע כללי .1.3.12

בנספח ר'  -ביחס למתחם וכן פרטים נוספים בדבר ההרשאה  -קנייני ותכנוני  -רקע כללי  .1.3.12.1
 למכרז. 2ב
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, והוא מוגש כחומר עזר בלבד. על 2כי אין להסתמך על הרקע הכללי, נספח ב מודגש .1.3.12.2
המציעים לעיין היטב בכל התכניות החלות ביחס למתחם, וללמוד את כל המגבלות 
התכנוניות והמשפטיות החלות עליו )ככל שחלות(, בטרם הגשת ההצעה במכרז. המזמין 

ידע המובא במסגרת המכרז לבין התאמה או טעות, בין המ-לא יישא באחריות לכל אי
 הוראות דיני התכנון והבניה ו/או הוראות התכניות החלות.

אין בזכיה במכרז משום התחייבות של המזמין לספק למציע הזוכה את  .1.3.12.3
התעודות/טפסים/אישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים לצורך קיום מטרת 

וכה לבצע את כל הבחינות המקדמיות בהתאם להוראות כל דין. על המציע הז -ההרשאה 
ידו, בטרם הגשת הצעה במכרז. -בענין זה ולבחון את ההיתכנות לפעילות המוצעת על

 המציע הזוכה יידרש לעמוד בכל התחייבויותיו במכרז, ללא קשר לפעילות שיבצע במתחם.

כזרועה תפעל "( החברה הכלכליתהחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ )להלן:  .1.3.12.4
הזוכה התקשרות מכח המכרז. יישום המול הזוכה בכל הנוגע לה של המועצה הארוכ

שייבחר יידרש לעמוד בקשר ישיר ורציף עם החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה ולתאם כל 
 פעולה שתידרש לשם אספקת השירותים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 תקופת ההרשאה .1.3.13

ם ביצוע עבודות הכשרה מקדמיות תינתן הרשאה מוגבלת, בין השאר, לש -בשלב ראשון  .1.3.13.1
  ו/או עבודות התאמה. 

שלא תספר  –חודשים  3תקופה זו כאמור לא תעלה על פרק הזמן שנקבע לכך במכרז )עד 
בהתאם לצורכי המציע הזוכה ובכפוף לשיקול דעתו של  -במניין תקופת ההרשאה( 

ודות, בהתאם אלא אם ניתנה ארכה ע"י המזמין, בכתב ומראש, להשלמת העב –המזמין 
להסרת ספק, במהלך תקופת ההרשאה המוגבלת יידרש המציע  לשיקול דעתו של המזמין.

הזוכה לתחזק, לנהל את הנכס ולמלא אחר כלל ההתחייבויות בהסכם. ואולם, הנכס יהיה 
 .והזוכה יהיה רשאי לבצע בנכס עבודות ולנהלו בלבד סגור לכניסת/ביקור של קהל

השלב הראשון הינו עם חתימת חוזה המכרז ע"י המזמין והמציע מובהר, כי תחילתו של 
הזוכה ומסירת הבטחונות הנדרשים במכרז, לרבות נספח הביטוח )נספח ג' למסמכי 

  המכרז(, כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית בישראל, למזמין.

 חתימת הצדדים על ההסכם.מועד תחילת העבודות המקדמיות לעניין מכרז זה = 

( חודשים ממועד 3= עד שלושה ) מועד השלמת העבודות המקדמיות לעניין מכרז זה
אלא אם ניתנה ארכה ע"י המזמין, בכתב ומראש, להשלמת  -תחילת העבודות המקדמיות 

העבודות, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין. ניתנה ארכה להשלמת העבודות כאמור, 
כל דבר ועניין, לרבות בכל הנוגע תחשב תקופת הארכה כחלק מתקופת ההתקשרות ל

 לתשלום דמי ההרשאה.

כאמור, יחשב הדבר כהפרת במועד לא השלים המציע הזוכה את העבודות המקדמיות 
  המכרז וחוזה המכרז בהתאם להוראות המכרז.

, יחל המציע הזוכה מטעמו עם מתן הודעה מתאימה של המזמין ו/או החברה הכלכלית
בנכס. השלמת העבודות המקדמיות, כנדרש, במועד ולהנחת בביצוע העבודות המקדמיות 

ידי -דעתו של המזמין, מהווה תנאי לקבלת אישור להפעלת הנכס )כולו או חלקו( על
 המציע הזוכה.

אין באמור כדי לגרוע מזכות המציע הזוכה לבצע עבודות התאמה נוספות הדרושות לו 
ישור מראש של המזמין ובהתאם והכל בכפוף לא -לצורך קיום הפעילות המוצעת בנכס 

 להוראות הדין.

חודשים  60תינתן הרשאה מלאה להפעלת הנכס לתקופה של  –הפעלת הנכס] -  בשלב שני .1.3.13.2
והוא  –בכפוף לעמידה בדרישות חוזה המכרז ולאישורים הנדרשים  –כמפורט במכרז 

 יהיה פתוח לקהל המבקרים. 
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כפופה לחתימת הצדדים על חוזה  מסירת ההרשאה להפעלת הנכס -מען הסר ספק ל
 המועצה.המכרז והפקדת הבטחונות ונספח הביטוח בידי 

ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות ועצה בכפוף להפקדת המסמכים הנזכרים לעיל בידי המ
חודשים מהמועד בו הסתיימו  60של לתקופה להפעלת הנכס תינתן ההרשאה  -המכרז 

, כמפורט והרישיונות הנדרשים להפעלת הנכסוהתקבלו האישורים  העבודות המקדמיות
חודשים(  3מובהר, כי תקופת העבודות המקדמיות )עד  ."(תקופת ההרשאה)להלן: "לעיל 

 לא תבואנה בחשבון במניין ימי תקופת ההרשאה. 

 התחל מיום הפעלת הנכס וקבלת קהל. תקופת ההרשא –יובהר 

 תחום ההרשאה -המזנון/בית הקפה/מעדניה/מאפיה  .1.4

  ., ולא מעבר לכךלמסמכי המכרז '1בנספח בתחום ההרשאה הינו כמסומן  .1.4.1

, ולא תהא לו כל טענה ו/או (AS ISלמציע הזוכה, כפי שהוא )ימסר יההרשאה תחום  .1.4.2
 דרישה בדבר חוסר התאמה בענין זה.

מדרישות היקף ההרשאה ו/או תחום ההרשאה עשויים להשתנות, בין השאר, כתוצאה  .1.4.3
הזוכה לא תהא כל טענה בעניין כנגד הדין ו/או דרישות הרשויות המוסמכות, ולמציע 

המזמין, למעט במקרה בו השתנה היקף ההרשאה באופן המשנה למעשה מהותית את 
 תנאי המכרז. 

חשבונו, להסדיר את כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לצורך -המציע מתחייב, על .1.4.4
ורך קיום פעילותו, הפעלת המתקנ/ים והמבנ/ים הקיימ/ים פעילותו בנכס, לרבות לצ

 בנכס. על המציע לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עובר להגשת ההצעה במכרז. 

 מי ההרשאהד .1.5

תמורת ההרשאה מתחייב המציע הזוכה לשלם למזמין דמי הרשאה חודשיים, בסכום  .1.5.1
וזאת  - שלא יפחת מהסכום שנקבע במכרז ובהתאם להצעת המציע הזוכה במכרז

ועל המציע הזוכה לשקלל דרישות אלו  -במועדים ובתנאים שנקבעו בהסכם המכרז 
  במחיר ההצעה הכספית שיציע במכרז.

 )לא כולל מע"מ(. ₪  2,700סכום דמי ההרשאה החודשיים לא יפחת מסך של  .1.5.2
  הצעתו עלולה להיפסל. -מציע שיציע בהצעתו סכום נמוך מכך 

רה בהתאם לתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה, הזוכה ישלם למועצה את התמו .1.5.3
 בתוספת מע״מ כחוק.

המועצה תמסור לזוכה בגין כל תשלום מתשלומי התמורה אשר נפרע בפועל, לרבות  .1.5.4
ככל שיחול על העסקה, טופס עסקת אקראי בגין המע״מ עבור אותו תשלום  -המע״מ

 שנפרע בפועל, וכמתחייב על פי דין.

כנו במהלך תקופת ההתקשרות אחת לשנה )כלפי מעלה יתעדהחודשיים דמי ההרשאה  .1.5.5
יהיה המדד הידוע במועד חתימת ההסכם מדד הבסיס  .מדד המחירים לצרכןבלבד(, לפי 

מובהר, כי בשנה השניה לתקופת ההתקשרות יעלו דמי ההרשאה . על ידי המזמין
גם בשנה השלישית לתקופת  –לעומת השנה הקודמת ובהתאמה  5% –החודשיים ב 

לדמי ההרשאה החודשיים לעומת סכום דמי ההרשאה  5%תקשרות )תוספת של הה
דמי ההרשאה החודשיים לא החודשיים ששולמו בשנה השניה לתקופת ההתקשרות(.

 יעלו במהלך תקופת ההתקשרות הרביעית והחמישית.

לכל חודש  15 -היום הלא יאוחר מ יבוצע החודשיים למזמין דמי ההרשאהתשלום  .1.5.6
 .קלנדארי
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אף האמור, בשל הצורך בביצוע עבודות מקדמיות ו/או ביצוע עבודות התאמה, דמי -על
לא  –החודשים הראשונים לאחר תחילת תקופת ההרשאה  12ההרשאה לתקופה של עד 

לאחר סיום  החודשים הראשונים 12עבור ידרש המציע הזוכה לשלם למזמין דמי הרשאה 
 .העבודות המקדמיות

ישלם המציע  – סיום העבודות המקדמיותמחודשים  12אחר כי ללמען הסדר הטוב מודגש 
 דמי ההרשאה  החודשיים. מלואהזוכה את 

החודשים הראשונים  12מתן הפטור מתשלום דמי ההרשאה החודשיים לתקופה של  .1.5.7
של תקופת ההרשאה כאמור לעיל, מותנה בביצוע עבודות מקדמיות ו/או עבודות 

 והכל בטרם פתיחת הנכס לקהל מבקרים.   -התאמה בתחילת ההתקשרות 

ם מתשלום פרט לאמור לעיל, במהלך כל תקופת ההתקשרות לא יינתנו פטורים כלשה .1.5.8
 דמי ההרשאה החודשיים, וזאת ללא תלות בהפעלה ו/או בהיקף השימוש שיהיה בנכס. 

החודשים הראשונים של  12בגין תשלום דמי ההרשאה החודשיים מאין במתן פטור  .1.5.9
כאמור, כדי לפטור את המציע הזוכה מקיום יתר הוראות חוזה המכרז תקופת ההרשאה 

וסביבתו, אחריות, תשלום תשלומי חובה והוצאות  הרלבנטיות, ובכללן תחזוקה של הנכס
 שוטפות, )ככל שקיימים( וכיו"ב. 

את כל ההמחאות  במעמד חתימת ההסכם יפקיד המציע הזוכה, בידי המזמין .1.5.10
 המעותדות הנדרשות לכל תקופת ההרשאה, כמפורט בהסכם. 

 תנאי סף  .2

צעות במכרז,  בכל דרישות רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים, במועד הגשת האחרון להגשת ה
 הסף המצטברות להלן:

 המציע הינו יחיד או שותפות או תאגיד, הרשומים בישראל כדין.   .2.1

 :להוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף את כל המסמכים הבאים 

 לפי העניין    -החברות / רשם השותפויות / תעודת עוסק מורשה/ת.ז  רשם תעודתהעתק  -

 של רשם החברות/השותפויות, לפי העניין  מעודכן תדפיס -

 מלא וחתום.  1זנספח  -

בית השנים האחרונות, בניהול ותפעול של  7רצופות, במהלך  שנתייםהמציע בעל ניסיון של לפחות  .2.2
 .לפחות במצטבר, מקומות ישיבה 50מתחום ההסעדה והמזון הכולל  /בתי עסקעסק

 לחילופין

לפחות )לא כולל מע"מ( במשך שנתיים רצופות ₪  500,000למציע מחזור כספי שנתי בהיקף של 
 .השנים האחרונות, מניהול ותפעול של בית עסק/בתי עסק מתחום ההסעדה והמזון 7במהלך 

לפחות בכל אחת מהשנתיים. ניתן להראות מחזור ₪  500,000יובהר כי יש להראות היקף כספי של 
 כספי שנתי ביחס למספר בתי עסק במצטבר.

  על המציע לצרף את המסמכים הבאים: 2.2 ףעמידה בסעילהוכחת . 

של המציע וכן פירוט נדרש ביחס לעיסוקי המציע בזיקה לפעילות המוצעת  מפורטפרופיל  -
 במכרז;

 מלא וחתום;  2זנספח  -

אישור רו"ח בנוסח נספח תצהיר וככל שמבוקש להראות עמידה באופציה ב' לתנאי הסף,  -
 .3ז'

 לעמידה בתנאי סף זה;  2, כנדרש בנספח זאסמכתאות -



   9מתוך  8עמוד 

ההחלטה אם למציע ניסיון נדרש רלבנטי למכרז מסורה להתרשמותה ולשיקול דעתה הבלעדי 
בסיס החומר והמידע שיצרף המציע -, בין השאר, עללצוות הבדיקהו/או  של ועדת המכרזים

 להצעתו.  

זולת  –4קלון או עבירות שנושאן  כמפורט בנספח ה'המציע לא הורשע בעבירות פליליות שיש עימן  .2.3
; ככל 1981 -אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א

 בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור; -שהמציע תאגיד

  למכרז, בדבר היעדר  4פח הנסלהוכחת דרישה זו, על המציע לצרף תצהיר, לפי נוסח
  .הרשעות, מאושר ומאומת

 
יידרש למסור  הזוכהמובהר כי קיימת אפשרות, בהתאם לסוג הפעילות בנכס, כי 

בדבר היעדר  -, ביחס לכל גורם/עובד שיפעל במתחם אישורי משטרת ישראל ועצהלמ
ק הרשעות וכן אישור לפיו אין מניעה להעסיק את העובד כאמור לפי הוראות החו

יובהר כי הנ"ל יידרש ככל למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. 
שבמתחם יתקיימו פעילויות עבור קטינים, הדורשות אישור בהתאם לחוק למניעת 

 העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.

 כנדרש במסמכי המכרז. -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית להצעה )מקור(  .2.4

 רכש את מסמכי המכרז. מטעמו,או מי  המציע .2.5

  מתאימה. קבלהלהוכחת דרישה זו, יצרף המציע 

 השתתף בכנס מציעים. , או נציג רשמי מטעמו אשר הזדהה כנציג מטעם המציע,המציע .2.6

 .להוכחת דרישה זו, יצרף המציע אישור על השתתפותו בכנס 

 לפסלה!תהא ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים 

בלבד. לא תותר הגשת הצעה עבור גורם אחר ולא תותר הגשת הצעה  עצמועל המציע להגיש הצעה בשם 
  בדרישות מכרז זה.  ההוק" לטובת עמיד-באמצעות גוף או שותפות "אד

 יותר מהצעה אחת למכרז.  להגישרשאי יהיה כן, מציע לא -כמו

 להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים: .3

 ;דלעיל תנאי הסףהעתק של כל המסמכים הנדרשים להוכחת  .3.1

 ;פי הנדרש במכרז-מלאים, מאומתים וחתומים עלתצהירים  .3.2

פירוט בנוגע למציע, תיאור שלו, שנת הקמתו, ותק, ניסיונו בזיקה לנדרש במכרז,  - פרופיל המציע .3.3

פירוט פרויקטים ולקוחות שלו, פירוט הפעילות שלו. על הפרופיל לכלול התייחסות אף לפעילות 

 ;המוצעת במכרז

ביחס למתחם ולפעילות המתוכננת/המוצעת בו, וכן התייחסות  של המציעתכנית רעיונית  .3.4

  ;לפעילות מהסוג הנדרש במכרז מפורטת

 התכנית הרעיונית תכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים: 

התכליות העומדות בבסיס ההצעה. ה"אני מאמין" של המציע ביחס לנכס  - חזון .3.4.1
 ;וביחס לפעילות המוצעת בו

.תכנית רעיונית ביחס לעיצוב פנים וסידור הנכס ולאווירה המתוכננת - תכנון רעיוני .3.4.2
  

ן יתייחס לכל חלק בנכס, לרבות למבנ/ים, למתקנ/ים, לחללים השונים התכנו
 ;במבנ/ים וכן לשטחים הפתוחים )ככל שישנם(



   9מתוך  9עמוד 

התייחסות לתקופה המקדימה שתידרש למפעיל לצורך הכשרת הנכס לטובת  .3.4.3
 ;הפעילות

   :תיאור הפעילות המוצעת .3.4.4
  תכלית ושימושים המוצעים בנכס; 
בנכס, תוך התייחסות לניצול מיטבי של הנכס; אופי והיקף הפעילויות המוצעות 

  
התייחסות לסוג הפעילות המוצע בכל אחד מהמבנ/ים, החלל/ים, המתקנ/ים 

 והשטח/ים בנכס;

אופן הניהול, הצוות המתוכנן, תרשים התארגנות, נגישות,  - תפיסת ניהול הנכס .3.4.5
 ;"בזמינות והיקף השירותים/היקף שעות הפעילות, תפיסת השירות לקהל וכיו

סוג ותמהיל קהל היעד של הפעילות המוצעת, היקף המשתתפים הצפוי  -קהל היעד  .3.4.6
 ;בחודש )לפי תקופות(, גילאים, סגנונות, זיקה לתושבי המועצה וכיו"ב

של הפעילות המתוכננת בנכס, בין באמצעות הדמיה ובין באמצעות  הצגה ויזואלית .3.4.7
 ;ותהצגת דוגמאות ממתחמים אחרים / פעילויות דומות אחר

שלדעת המציע יש בהם כדי להמחיש באופן נכון את  אחריםכל מידע או מסמך  .3.4.8
 ;הפעילות המוצעת ביחס למתחם

  אופן הצגת התכנון הרעיוני יהווה בסיס לניקוד שיינתן להצעה.
המציע מצהיר כי הוא יודע שהצעתו תהיה פומבית ופתוחה לכל, וכי לא תהיה לו כל זכות )מכל סוג 

 יונות ו/או למצגים שיציג, בין אם יזכה במכרז ובין אם לאו.שהוא( ביחס לרע

  המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הצעתו, וזאת ללא קשר לתוצאות המכרז.

ביחס לפעילויות  ועצהאין בתכנית הרעיונית ו/או בקבלת הצעת המציע משום אישור מראש של המ
  המוזכרות בה, או ביחס למידת היתכנותן מבחינת רישוי ודרישות הדין.

פי פקודת מס -מאת רשויות מס הכנסה או רואה חשבון בדבר ניהול פנקסי החשבונות על אישור .3.5
 .1976-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו נוסחהכנסה ]

 תקפה לצורכי מע"מ. תעודת עוסק מורשה .3.6

 .ניכוי מס במקוראישור על  .3.7

 :תאגידבמידה שהמציע הינו  - אישורי התאגדות .3.8

 תעודת התאגדות של התאגיד וכן נסח עדכני מאת רשם החברות.  .3.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .3.8.2
 כי השירותים וההתקשרות הינם במסגרת סמכויות התאגיד. (א)
 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 ה חתמו עלשמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד וכי אנשים אל (ג)

 מסמכי המכרז כדין ובסמכות.

 רשומה: שותפותבמידה שהמציע הינו  - אישורי התאגדות

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או אישור עו"ד. .3.8.3

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .3.8.4

 מנהל המתחם המיועד. בדבר כושרו, ניסיונו, יכולתו וכו' של המציע ושלמסמכים נוספים/אחרים  .3.9

 הודעות שפרסמה המועצה במהלך המכרז, ככל שיהיו, כשהן חתומות ע"י המציע. .3.10

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .3.11
 מחזיקה בשליטת העסק. 


