החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ
סמטת מזל דגים  ,17יפו העתיקה ,טלפון03-6828006 :
תאריך30.10.2022 :

לכבוד
_____________
_____________
א.ג.נ,

הנדון  :הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 47/2022
לשימוש בנכס מס'  oj33במזל דגים  5ביפו העתיקה

ריכוז מועדים קובעים למכרז

המועד שממנו ניתן לרכוש את
מסמכי המכרז

החל מיום  31.10.2022בין השעות - 9:00
 15:00במשרדי הנהלת אתרים ברחוב הארבעה
 21בתל אביב (מגדל פלטינום – קומה )6
או
באתר האינטרנט של אתרים במקום המיועד
לכך

מועד אחרון למשלוח שאלות
הבהרה או להגשת הערבות
הבנקאית לבדיקה

ביום  5.12.2022בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות
במכרז

ביום  12.12.2022בשעה  12:00במשרדי הנהלת
אתרים ברחוב הארבעה  ,21תל אביב (קומה 6
 -בניין פלטינום)

מועד פתיחת תיבת המכרזים

 30דקות לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז – במשרדי הנהלת אתרים
ברחוב הארבעה  ,21תל אביב (קומה  - 6בניין
פלטינום) ,מציעים המעוניינים להשתתף
בפתיחה נדרשים להירשם מראש באמצעות
שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת
המופיעה בסעיף  36להלן

במקרה של אי התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין
מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו (ככל
ומופיעים)  -התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו.

1

כללי
.1

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן " -החברה") היא חברה עירונית בבעלות עיריית תל אביב
יפו (להלן " -העירייה") וחברת אתרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א-יפו
בע"מ (להלן " -אתרים") .החברה עוסקת ,בין היתר ,בפיתוח מתחם יפו העתיקה (להלן -
"המתחם") כאתר היסטורי ותיירותי ,כאתר נופש ,ספורט ,בידור ושעשועים ,וכן בניהול המתחם,
פיתוח והקמת תשתיות ביפו העתיקה וסביבתה; היא בעלת הזכויות במקרקעין שונים במתחם,
ובין היתר ,היא מעוניינת בהפעלת המבנה המפורט להלן למטרה המפורטת להלן ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז.

.2

הנכם מוזמנים בזה להציע הצעות במכרז פומבי לשימוש בנכס הידוע כנכס מס'  OJ33במזל דגים
 5ביפו העתיקה ,המהווה מבנה בשטח בנוי של כ 136-מ"ר ,הכול כמפורט בתשריט המצורף להסכם
המצורף למסמכי המכרז (להלן " -המבנה").

ההתקשרות נשוא המכרז
.3

החברה תמסור לזוכה במכרז את רשות השימוש במבנה לצורך השימוש המותר על-ידה בלבד
כהגדרתו להלן ,ולא לכל שימוש אחר ,הכול בהתאם למפורט בהסכם המהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
בכפוף להוראות המכרז וההסכם ,השימוש המפורט להלן הוא השימוש המותר במבנה (להלן -
"השימוש המותר") :מגורי אמן.

דמי שימוש
.4

המציע יפרט בהצעתו את דמי השימוש השנתיים המוצעים על-ידיו בשקלים חדשים .דמי השימוש
יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם המצורף למסמכי המכרז.
מובהר כי אין להגיש הצעה המתבססת על מחיר למ"ר אלא הצעת מחיר כוללת עבור המבנה כולו.

מצבו של המבנה
.5

המבנה יימסר לשימוש הזוכה במכרז במצב כפי שהוא ( .)AS ISמובהר כי האחריות להתאים
את המבנה ומערכותיו לצרכי המציע תהיה של המציע הזוכה ועל חשבונו.

.6

בהתאם לאמור החברה מבקשת להדגיש כי המבנה אמנם ראוי לשימוש למגורים והוא מחובר
לתשתיות החשמל והמים ,אולם בשל מהותו ,החומרים ממנו הוא בנוי ומיקומו שבחלקו מתחת
לפני האדמה ,קירותיו החיצוניים אינם אטומים למים ,וכך גם יהיה במהלך תקופת השימוש.

.7

החברה לא תבצע שיפוץ במבנה ,וכל שיפוץ ו/או התאמה ו/או שינוי במערכות המבנה שהמציע
הזוכה יהיה מעוניין לבצע בפנים המבנה ,יבוצע על-ידי המציע הזוכה ,על חשבונו ועל אחריותו,
לרבות עבודות לטיפול בקירות המבנה (אם כך יבחר לעשות) (להלן " -עבודות ההכנה") ,הכול
בכפוף לביצוען בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז ונספחיו בעניין והדין החל.

.8

בהתאם לכל האמור לעיל ,בעצם השתתפותו במכרז מאשר ומצהיר כל מציע כי ניתנה לו
האפשרות לבדוק ,לבחור ולברר (לרבות במסגרת שאלות הבהרה שהוא רשאי להציג במסגרת
הליך המכרז) והמציע אף בדק ,בחן וברר בפועל ,בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו ,בדיקה
מלאה ויסודית ,את כל ההיבטים המבניים ,התפעוליים ,המשפטיים ,התכנוניים ,הכלכליים
והסטטוטוריים בקשר עם המבנה והמתחם בו הוא מצוי.

.9

כמו כן ,במסגרת האמור היו יכולים המציעים לבחון את המבנה; מיקומו של המבנה והמתחם
וחשיפתם לציבור ,לרבות מצב הזכויות במבנה ובמתחם; קיומם ו/או העדרם של ציוד ,מתקנים,
תשתיות ומערכות במבנה ובסביבתו ,מצבם ואפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם;
פגמים ואי התאמות ,כפי שהם מוכרים לחברה; דרכי הגישה אל/מהמבנה והמתחם; הפעולות
וההשקעות אותן יש לבצע במבנה לצורך התאמתם לצרכיו ולמטרותיו (לרבות במסגרת ביצוען
של עבודות ההכנה ,עבודות ושינויים דקורטיביים ,עבודות הקשורות לתשתיות חשמל ,מערכות
ביוב וכיו"ב); הזכויות המוקנות למציע הזוכה על פי ההסכם שייחתם עימו ,מהותן היקפן
ומגבלותיהן; האפשרויות ,המגבלות ,הסיכונים והתנאים למימושן ולניצולן בקשר עם השימוש
המותר וכן כדאיותן וערכן הכלכלית עבור המציע הזוכה.
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בנוסף היה יכול המציע לבחון את מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם שייחתם בין החברה לבין
המציע הזוכה ,תכניהן ,משמעותן והשלכותיהן של הוראות כל דין ושל יתר הוראות הסכם זה
והאפשרות ליישומן (לרבות סעיף התמורה וכדאיות הצעתו הכספית); מהותם של כל
הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים והתקנים בהן יידרש המציע הזוכה לעמוד ו/או שאותם יידרש
המציע הזוכה לקבל ,לצורך קבלת היתרים לביצוע עבודות ההכנה וביצוע יתר התחייבויותיו על
פי הסכם זה; קיומן של התחייבויות ומגבלות לביצוע ההתקשרות מושא הסכם זה (לרבות
מגבלות והערכות נדרשת בקשר עם יחסי השכנות ,והשלכותיהם) ,וכן כל חומר ,נתון ומידע נוסף
אותו פרסמה החברה במסגרת המכרז ו/או בקשר עם ההתקשרות.
.10

בעצם הגשת ההצעה במכרז כל אחד מהמציעים מצהיר כי החלטתו להגיש הצעה במכרז,
התקבלה והתבססה על בדיקותיו והערכותיו לבדן וכי לאחר שערך את כל הבדיקות ולקח
בחשבון ושקל את כל המידע הנזכר בסעיפים  7ועד ( 10כולל) לעיל ,וכל בדיקה אחרת שראה
לנכון לערוך ,מצא כי הגשת ההצעה במכרז זה מתאימות לצרכיו ובעצם הגשת ההצעה במכרז
מוותרים כל אחד מהמציעים באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל
טענה בדבר פגם ,חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג ,לרבות אי התאמה.

.11

החברה מציינת כי המבנה הוא בעל ערך היסטורי ,בהתאם לכך שיפוצים ו/או שינויים במבנה
דורשים (בין היתר ובנוסף לאישורה של החברה ) תיאום עם רשות העתיקות וכן מחלקת השימור
בעת"א ,והכל באחריות ועל חשבון המציע הזוכה.

תקופת ההתקשרות
.12

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם המצורף כחלק ממסמכי המכרז ולאמור בהזמנה
זו לעיל ולהלן ולהוראות ההסכם בעניין ,רשות השימוש המוענקת לזוכה הינה לתקופה קצובה
בת חמש שנים ,מיום  1.2.2023ועד ליום ( 31.1.2028להלן " -תקופת השימוש").

.13

המציע הזוכה יקבל פטור מתשלום דמי שימוש (אך לא מכל תשלום אחר הקשור באחזקת
המבנה) לתקופה של שני ( )2חודשים ממועד תחילת תקופת השימוש.

.14

מובהר בזאת מפורשות כי במועד פרסום מכרז זה ,צד שלישי מפעיל את המבנה והוא אמור
לפנותו קודם להתחלת תקופת השימוש על-ידי המציע הזוכה .במקרה ובו המבנה לא יפונה על-
ידי המפעיל הנוכחי במועד כי אז תחילת (וסיום) תקופת השימוש תידחה בהתאם ,והכל בכפוף
למפורט בעניין זה בהסכם .בכל מקרה של אי פינוי ו/או דחיית מועדים כאמור ,תהא הסיבה לכך
אשר תהא ,לא תהא למציע הזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי אתרים ו/או
מי מטעמה (להלן " -טענה") ,והוא מוותר ויתור מוחלט וגמור על כל טענה כאמור.

.15

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14לעיל ,מוסכם על הצדדים כי במידה והמפעיל הנוכחי לא יפנה
את המבנה בתוך  6חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להתחיל תקופת השימוש כהגדרתה לעיל
(להלן " -תקופת ההמתנה") ,המציע הזוכה יהיה רשאי להודיע לאתרים בתוך  30ימים מתום
תקופת ההמתנה בהודעה בכתב ,על ביטול ההתקשרות לפי הסכם שייחתם עימו ,ובמקרה כזה,
לא תהינה למי מהצדדים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך ו/או כתוצאה מכך האחד
כנגד משנהו .מובהר למען הסר כל ספק ,כי במידה והמציע הזוכה לא הודיע לאתרים על רצונו
בביטול ההתקשרות לפי ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה ,תפקע זכותו לביטול ההתקשרות
לאלתר והוא לא היה רשאי לעשות כן ,אלא בהסכמתה מראש ובכתב של אתרים ויהא עליו
לקיים את ההסכם על כל הכרוך בכך ,החל ממועד פינוי המבנה .מועד פינוי המבנה לצורכי
ההסכם משמעו המועד שבו הודיעה אתרים למציע הזוכה כי המבנה פנוי.

תנאי המכרז
.16

המכרז הינו מכרז פומבי וההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה הכספית הגבוהה
ביותר.

.17

על המציע לקרוא את כל מסמכי המכרז ,והגשת ההצעות להשתתפות במכרז כמוה כהצהרה
שכל פרטי ההסכם והמכרז ותנאיהם ידועים ,מובנים ,מקובלים ומוכרים למציע.

.18

כל טענה בדבר אי הבנה ו/או סתירה ו/או התנגדות וכיוצא באלה ,לא תתקבל לאחר הגשת
ההצעה על ידי המציע.
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.19

מסמכי המכרז:
.19.1

טופס הצעה למשתתף במכרז.

.19.2

טופס הצעת מחיר למשתתף במכרז.

.19.3

דוגמת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.

.19.4

טופס ניסיון מקצועי לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט בסעיף  20.4להלן.

.19.5

הסכם (לעיל ולהלן " -ההסכם") ונספחיו כדלקמן:
 .19.5.1נספח  – 1תשריט המבנה.
 .19.5.2נספח  - 2נוסח ערבות בנקאית להסכם.

.19.6

דוגמת תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1967-

.19.7

דוגמת תצהיר על העדר הרשעות.

.19.8

שאלות ותשובות הבהרה ,אם וככל שיהיו.

.19.9

כל מסמך אחר כפי שיוחלט על-ידי החברה.

תנאי סף
.20

רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על כל הדרישות המקדמיות המצטברות (תנאי סף),
כדלקמן:
.20.1

צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.

.20.2

רכשו את מסמכי המכרז במועד ובמקום המפורטים בטבלה שבעמוד  1להזמנה זו.
רכישת מסמכי המכרז תעשה תמורת סך של  ₪ 100כולל מע"מ  -שבכל מקרה לא יוחזר.
הסכום ישולם לפקודת "אתרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א-
יפו בע"מ" .לחלופין ,ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של אתרים
במקום המיועד לכך.

.20.3

מטרת השימוש המוצעת על-ידיהם היא השימוש המותר כמפורט בסעיף  3לעיל.

.20.4

הינם "אמן" פעיל ,שעסקו ברציפות (וממשיכים לעסוק) בתחום אמנותם במשך שלוש
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות .לצורך בחינת תנאי סף זה
תקבל המילה "אמן" פרשנות רחבה.

סיור המציעים
.21

החברה מבקשת להבהיר כי לא ייערך מטעמה סיור מציעים במבנה ,ובהתאם השתתפות בסיור
איננה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

.22

מציעים המעוניינים לסייר במבנה מתבקשים ליצור קשר טלפוני עם מר רן איילון ,בטל'054- :
 4305838או באמצעות כתובת דואר אלקטרוניran.a@oldjaffa.co.il :

.23

יובהר כי לא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב את החברה בכל צורה שהיא.

הניסיון/הרקע המקצועי
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.24

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים בסעיפים  20.3ו 20.4-לעיל ,על המציע לצרף קורות
חיים ,למלא את טופס הניסיון המקצועי המצורף כחלק אחד ובלתי נפרד למסמכי המכרז ,ולצרף
לו המלצות וכן כל מידע אחר המלמד על ניסיונו ו/או המוניטין שיש לו בתחום האמנות.

הגשת ההצעות
.25

המציעים יגישו את הצעתם במעטפה סגורה אחת מצ"ב שתסומן באופן קריא וברור "מכרז
פומבי מס'  ,"47/2022והיא תכיל את כל המפורט בסעיף  28להלן (כולל תתי סעיפיו).

.26

בהגשת ההצעה יש להשתמש בטפסים הכלולים במסמכי המכרז ,והנושאים את הכותרת "טופס
הצעה" ו"-הצעת המחיר" (בהתאמה) .המחיר המוצע על ידי המציע ,יצוין על ידו בספרות
ובמילים בדיו או בדפוס ,בצורה בהירה וברורה.

.27

את המעטפה הסגורה עם מסמכי המכרז כאמור יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי קבוצת
"אתרים" ,ברחוב הארבעה  ,21קומה ( 6בניין "פלטינום") בתל אביב יפו ,עד לא יאוחר מהיום
והשעה המפורטים בטבלה בכותרת שבעמ'  1להזמנה זו (המועד הנ"ל או כל מועד נדחה אחר
שיקבע על-ידי החברה יקרא לעיל ולהלן " -המועד האחרון להגשת הצעות") .הצעות שלא
תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

ניקוד ההצעות
.28

להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים ,החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעת
המציע אם לא יוגשו המסמכים כאמור:
.28.1

ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

.28.2

מבוטל.

.28.3

טופס הניסיון המקצועי של המציע (כולל המלצות) ,שיכיל מידע מפורט על ניסיון קודם
רלבנטי לשימוש המוצע (ע"ג טופס ניסיון מקצועי המצ"ב הכולל את פרטי הממליצים
הרלוונטיים) .המציע רשאי לצרף לטופס זה כל מידע לשיקול דעתו ,המלמד על ניסיונו
ו/או המוניטין שיש לו לגבי הניסיון הקודם כאמור.

.28.4

תשובות לשאלות הבהרה שתפרסם החברה (ככל שתהיינה) חתומות על ידי המציע.

.28.5

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1967-

.28.6

תצהיר העדר הרשעות.

.28.7

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידי המציע.

אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור ,עלול לפסול את ההצעה.
.29

לצורך בדיקת קיום תנאי הסף הקבועים בסעיפים  20.3ו ,20.4-החברה רשאית (אך בכל מקרה
לא חייבת) להזמין את המציעים לראיון אישי בנוגע לניסיונם.
מובהר כי אין לראות בעצם הזמנת המציעים לראיון האישי כאינדיקציה לכך שהמציעים עמדו
בתנאי הסף ,והחברה תהיה רשאית לבחון את עמידת המציעים בתנאי הסף לאחר הריאיון
האישי ובין היתר בהסתמך על פרטים שתקבל החברה במסגרת הריאיון האישי.

.30

החברה תיתן להצעת המחיר הגבוהה ביותר את ניקוד המקסימום ( )100%ולשאר ההצעות ניקוד
מופחת באופן יחסי להצעה שקיבלה את הציון המקסימלי כאמור.

בדיקה מקדימה של הערבות בנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז
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.31

על מנת למנוע מצבים שבהם תאלץ החברה לפסול הצעות בשל פגמים בערבות הבנקאית שיש
לצרף למסמכי המכרז כמפורט בסעיף  28.1לעיל (להלן " -הערבות הבנקאית") ,רשאים (אך לא
חייבים) כל אחד מהמציעים להציג לאישורה מראש של החברה את נוסח הערבות הבנקאית.

.32

מציעים המעוניינים להעביר לעיון מראש של החברה את הערבות הבנקאית ,רשאים לעשות כן
לכתובת דואר אלקטרוני  ,sigal.y@atarim.gov.ilלא יאוחר מהמועד המפורט בכותרת בעמ' 1
להזמנה זו.

.33

ויודגש ,האפשרות להגיש לאישורה מראש של החברה את הערבות הבנקאית איננה מחליפה את
החובה לצרף את הערבות הבנקאית להצעת המציע במסגרת המכרז ,אלא אך ורק באה להקל
על המציעים ולמנוע מצב שבו בשל פגמים בערבות הבנקאית תיפסל הצעתם.

.34

פניות אשר יתקבלו לאחר המועד כאמור לא תטופלנה.

שונות
.35

הצעה המוגשת במסגרת מכרז זה הינה בלתי חוזרת ותחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה
למשך תקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות .החברה תהיה רשאית
לפנות אל המציעים (כולם או חלקם) לפני או אחרי מועד פקיעת הצעותיהם כאמור ,ולבקש מהם
להאריך את תוקפן ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .המשתתפים במכרז זה מוותרים בזה
על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה להם בקשר לפניית או אי-פניית החברה
אליהם ו/או לכל משתתף אחר במכרז זה כאמור.

.36

שאלות הבהרה בקשר לתנאי מכרז זה ,לרבות שאלות בדבר אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי
התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי
התאמה ו/או פגם אחר בהם ,ניתן להעביר לגב' סיגל יונה בכתובת דואר אלקטרוני
 sigal.y@atarim.gov.ilלא יאוחר מהמועד המפורט בטבלה בעמ'  1להזמנה זו .שאלות הבהרה
שיועברו למשרדי החברה בעל-פה ו/או לאחר המועד הנ"ל לא יחייבו את החברה בתשובה ,ולא
יגרעו מהתחייבויותיו של מוסר השאלות לפי תנאי מכרז זה .מובהר בזה כי ההחלטה אם להשיב
לשאלות הבהרה שנמסרו לה בעל-פה או באיחור נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של
החברה ,והמשתתפים במכרז זה מוותרים על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

.37

החברה תשיב בכתב לשאלות ההבהרה שיתקבלו אצלה במועד ,ותעביר את תשובותיה (לרבות
השאלות הרלבנטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

.38

מובהר בזה כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו על-ידי משתתפים כאמור לעיל
תיקבע על-ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,כי אך ורק התשובות בכתב
שתישלחנה על-ידי החברה כאמור מחייבות לעניין מכרז זה ,וכי על המציעים לצרף את
התשובות ,כשהן חתומות על-ידיהם ,להצעתם.

.39

עוד מובהר בזה כי מציע שלא יגיש לחברה שאלת הבהרה במועד המפורט לעיל ,יהיה מנוע
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בדבר אי בהירות ו/או סתירה ו/או אי התאמה שנמצאו,
לטענתו ,במסמכי המכרז.

.40

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ,והיא איננה מתחייבת לקבל את ההצעה
בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או איזו הצעה שהיא בין היתר משום חריגה מהאומדן שמצוי בידי
החברה באשר לדמי השימוש הראויים למבנה .למציע לא תהיינה כל טענות או תביעות בקשר
לאמור לעיל.

.41

מציע שהצעתו נתקבלה וסרב לחתום על ההסכם המצורף ,תוך שבעה ימים מהיום שנדרש לכך
על ידי החברה ,מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ולא המציא את כל
הבטוחות והמסמכים הנחוצים לצורך ההסכם ,תהא החברה רשאית להציג לפירעון את הערבות
הבנקאית ,כפיצוי בגין הפרת התחייבות המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של החברה
בגין הנזק שנגרם לה ,וללא צורך בהוכחת הנזק.

.42

במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם או במקרה שבו בתקופה של  6חודשים
מיום ההכרזה על הזוכה במכרז או מיום תחילת השימוש של המציע הזוכה במבנה (המועד
המ אוחר מבין השניים) התברר כי הזוכה אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להסכם
ו/או שההתקשרות עם המציע הזוכה הסתיימה או בוטלה מסיבה כלשהיא ,תהא אשר תהא,
6

החברה תהא רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להתקשר בחוזה עם
מציע אחר ,מבלי לגרוע מזכותה למימוש הערבות הבנקאית כאמור לעיל .מובהר בזה למען הסר
כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה יסרב לממש את הצעתו כאמור ,ותהא לכך הסיבה שתהא,
לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז ,וההחלטה
בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של החברה.
.43

כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון ו/או הסתייגות שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ו/או
בחלק מהם ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת ייחשבו כאילו לא נוספו ,או שהם עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,והכל לפי
שיקול דעתה המוחלט של החברה.

.44

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי המכרז.

.45

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים ,בכל עת ,הכל על פי שיקול דעתה המלא
והבלעדי ,בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,מכל
מין וסוג שהם ,הקשורים בהצעתם ,לרבות בקשר עם תנאי הסף ו/או בקשר עם ניסיונם ו/או
בקשר עם ההצעה הכספית ,ובכלל האמור ,בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם ,מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו
באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחלופין ,בידיעתו
המכוונת של המציע) ,והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לחברה בהתאם לשאר
ההוראות הנקובות במסמכי המכרז ובהוראות הדין.
המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות החברה כפי שהן
נקובות בסעיף זה לעיל ,והם מוותרים בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,וכן יהיו מנועים
ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ,מכל מין וסוג שהן ,בהקשר עם הפעלת
סמכויותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

.46

מובהר בזה כי מסמכי המכרז ,לרבות ההצעות שתוגשנה על-ידי המשתתפים במכרז זה
והמסמכים המצורפים להן ,הם רכושה של החברה שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,והמשתתפים במכרז זה אינם רשאים לעשות בהם שימוש ,מכל
מין וסוג שהוא ,מלבד שימוש לצורך הגשת הצעתם בהתאם לתנאי המכרז.

.47

מבלי לפגוע באמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול
ו/או לדחות הצעת מציע שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי
החברה ו/או אשר פועל ללא רישיון עסק .כן שמורה לחברה הזכות לפסול ו/או לדחות את הצעת
מציע אשר הורשע בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,
בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או כנגד
רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא
מכרז זה אשר לא התיישנו ,ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

.48

החברה תאפשר למציעים שלא זכו במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה
הזוכה .מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (בסעיף
זה להלן  -חלקים סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום
המכרז ינהג כדלקמן:
.48.1

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד – משמעי.

.48.2

יסמן את החלקים הסודיים.

.48.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון
מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.

.48.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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.49

.48.5

החליטה החברה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך החברה התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק
זמן בהתאם לשיקול דעתה.

.48.6

החליטה החברה לדחות את ההשגה ,תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו
של המבקש.

החברה מבקשת להדגיש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של החברה
בלבד.
בכל מקרה פירוט ניסיונו של המציע ,כנדרש בתנאי מכרז זה  -לא יחשב כחלק סודי.

.50

למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור
כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.

.51

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך
לדון בו מבחינת העניין בעיר תל-אביב.
בכבוד רב,
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ
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מבלי לגרוע מהאמור בפסקה דלעיל ,עבודות ו/או שינויים המהווים חיבור של קבע למבנה
יבוצעו בתאום הנדסי ותכנוני עם החברה ובלוחות הזמנים שיוגדרו באמצעותה .עבודות
שהן דקורטיביות בלבד ולא דורשות קבלת היתר מהרשויות המוסמכות לצורך ביצוען
יבוצעו על-ידי המפעיל ,על חשבונו ובאחריותו בלבד ,ולאחר קבלת אישור החברה לביצוען.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי השינויים הדקורטיביים יהיו אך ורק בתוך המבנה
ובשום מקרה לא מחוצה לו ו/או בחזיתות המבנה.
עבודות שיבצע המפעיל במבנה ,יחשבו ככאלה שעבורם שילמה החברה תמורה מוסכמת,
סבירה והולמת אף אם ההסכם בוטל טרם סיומה של תקופת השימוש .מטעם זה ,יהיו כל
שיפוץ ,בניה ,תוספות שיבצע המפעיל במסגרת עבודות אלה ,בבעלותה המלאה והבלעדית
של החברה; הם לא יחשבו בדרך כלשהיא כתשלום של דמי מפתח; על פי הנחיית החברה
הם יוותרו במבנה וכחלק בלתי נפרד הימנו והמפעיל לא יהיה זכאי בגינם לכל תשלום ,פיצוי
או שיפוי נוספים.
.6

.7

תקופת ההסכם
6.1

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו ,רשות השימוש המוענקת למפעיל
על פי הסכם זה הינה לתקופה קצובה בת חמש ( )5שנים מיום  1.2.2023ועד ליום 31.1.2028
(להלן " -תקופת השימוש").

6.2

רשות השימוש לפי הסכם זה תפוג או תתבטל בתום תקופת השימוש או תקופת ההארכה
(אם האופציה מומשה) או קודם לכן בקרות אירוע המפורט בהסכם זה והמביא לביטול
ההסכם או לסיומו המוקדם.

6.3

החברה תהא רשאית להפסיק את תקופת השימוש לפני מועד סיומה כאמור ,מכל סיבה
שהיא ואף ללא סיבה כלל ,וזאת בהודעה בכתב שהיא תמסור למפעיל לפחות  90יום מראש.

6.4

המפעיל יהא רשאי להפסיק את תקופת השימוש לפני מועד סיומה כאמור ,מכל סיבה שהיא
ואף ללא סיבה כלל ,וזאת בהודעה בכתב שהוא ימסור לחברה לפחות  60יום מראש.

דמי השימוש
בגין קבלת זכות השימוש כאמור בהסכם זה ,המפעיל ישלם לחברה את התשלומים המפורטים
להלן:
7.1

תמורת זכות השימוש במבנה כמפורט בהסכם זה ,מתחייב המפעיל לשלם לחברה דמי
שימוש שנתיים בסכום של  )₪ ...........................( ......................כשהם צמודים למדד
הבסיס (להלן " -דמי השימוש") .דמי השימוש כוללים מע"מ ,אם יחול על פי דין.

7.2

לצורך ביצוע העבודות להכנת המבנה לשימוש המפעיל כהגדרתם בסעיף  5.9לעיל ,החברה
פוטרת בזאת את המפעיל מתשלום דמי שימוש (אבל לא מכל תשלום אחר החל עליו בהתאם
להסכם זה ו/או כל דין) למשך תקופה של שני ( )2חודשים מיום תחילת תקופת השימוש.

7.3

דמי השימוש ,כערכם מדי שנה ,בתקופת השימוש ישולמו אחת לכל חודש מראש ועד ל5-
בכל חודש .המפעיל ימסור בתחילת כל שנת שימוש לחברה  12שיקים ,האחד בר פירעון
מידי ו 11-נוספים מעותדים לכיסוי דמי השימוש לכל שנת השימוש ,לכל חודש שימוש
מראש בכל פעם.
דמי השימוש יוצמדו למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם זה לעיל (להלן " -הפרשי הצמדה"),
ואחת לשנה ,ייערך חישוב של הפרשי ההצמדה כאמור ,ככל שהיו כאלה ,ובהתאם לחישוב
הזה המפעיל ישלם לחברה את הפרשי ההצמדה כאמור ביחד עם תשלום דמי השימוש בגין
השנה שאחרי השנה שבגינה נערך החישוב.
רק פירעון ההמחאות כאמור במלואן ובמועדן ותשלום הפרשי ההצמדה כאמור ייחשב
תשלום דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם.
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לכבוד
משתתפים פוטנציאליים במכרז פומבי מס' 47/2022
לשימוש בנכס  oj33במזל דגים  5ביפו העתיקה
הנדון :הודעה מס'  – 1עדכון בנוגע תנאי ההליך ותשובות לשאלות הבהרה
דחיית מועד תחילת תקופת השימוש

 .1הננו לעדכן בזאת שתקופת השימוש במבנה כהגדרתה במסמכי המכרז תדחה ותתחיל ביום 1.2.2023
ובהתאם תסתיים ביום ( 31.1.2028חמש שנים).
הודעה בדבר כוונת החברה לבצע עבודות לאיטום חיצוני של גג המבנה
 .2מבלי לפגוע בהוראות הנוגעות למצבו של המבנה במסמכי המכרז ,מעדכנת החברה שבימים אלה היא
מבצעת בגג המבנה החיצוני (המהווה גג של המבנה ושל מבנים סמוכים לו) עבודות לאיטום חיצוני של
הסדקים שבבטון הגג.
תשובה לשאלת הבהרה
 .3שאלה :האם במכרז כאן נדרש המציע להגיש תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1967-
שדוגמה שלו צורפה למסמכי המכרז?
תשובה  :כן .בנוסף יובהר שמציע לא נדרש להגיש אישור מפקיד שומה או רואה חשבון על ניהול פנקסים
כדין ,וכי סעיף  28.2בהזמנה להציע הצעות מבוטל.
לתשומת לב המשתתפים :הועלו לאתר האינטרנט של החברה מסמכי מכרז מתוקנים בהתאם לשינויים
המפורטים מעלה.

הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי ההליך ויש לצרפו להצעה בהליך ,כשהיא
חתומה על-ידי המציע .אי צירוף ההודעה להצעה כאמור ,עלול לפסול את ההצעה.

__________________
חתימת המציע

