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 1פרק 
 ותנאי המכרזהוראות 

 
(, מזמינה בזה קבלת הצעות להשכרת נכס מקרקעין, המועצההמועצה המקומית ראש פנה )להלן 

 , למסמכי המכרז 2בהתאם לתנאי השכירות המפורטים בחלק 
 

 תיאור הנכס
 פרטי הנכס הינם כדלקמן: .1

וכן שתי , מטבח, שירותים חללים נפרדים( 3) שלושהמבנה אבן ובו  תאור הנכס:    .1.1
בתשריט המצורף  כמסומן, מדרום ומצפון לנכס ת הצמודותרחבו

גודל הנכס  2לפרק  נספח א'להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן 
  הנכס(. –להלן )מ"ר מרפסת   10מ"ר + 112  -כ

 בראש פנה. 49רח' דוד שוב   כתובת הנכס: .1.2
 .13940בגוש  44בחלקה   מיקום הנכס: .1.3
 .ותבעל זכויות המועצה: .1.4

 
 השכירותמטרת 

 בית עסק בלבד, המשמש בית קפה.הנכס כהמציע יהיה רשאי להגיש הצעה לניהול והפעלת  .2
 
יודגש, כי השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ו/או כל היתר  .3

ו/או רשיון אחרים הנדרשים לשם השימוש שיעשה המציע בנכס. הסכמתה של המועצה להשכרתו 
 אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק. של הנכס,

 
 תוספות למושכר

 ובלבד (מבנה עזר וכדומה ,כגון: מחסן)להוסיף למבנה או לחצריו בינוי נוסף  המציע יהיה רשאי .4
 שיפעל לקבל מראש ועל חשבונו היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל.

 

דרש הסכמה ואישור יתולאלה יחול גם על ביצוע העבודות הפטורות מהיתר  האמור בתת פרק זה .5
, תדרוש 101כל תוספת, גם אם תהא ע"פ תקנה . יחודד כי המקומית ראש פנה מראש מועצהה

חומרים והיכן מבקשים על סוג התוספת, מאיזה  המקומית ראש פנה אישור מוקדם של המועצה
 .למקמה במגרש

 

 אולם המועצה ,1נספח ב' לפרק מצורף ומסומן  מושכרט משוער של המצב התכנוני בפירו .6
ועל המציע לבדוק את מצב זכויות  המצב התכנוניאיננה אחראית לענין  המקומית ראש פנה

 על חשבונו ובאחריותו אל מול הרשויות המוסמכות. ,בעצמו  הבנייה במקום
 

לא תפטור את  (אם תינתן)בינוי או שיפוץ כלשהו ל המקומית ראש פנה הסכמת המועצהיובהר כי  .7
 ועל חשבונו. מרישוי העסק במלואו המציע

 
 תקופת השכירות

ימים לאחר מתן הודעה  7אשר תחילתה , חודשים( 36) שלושים ושישהתקופת השכירות הינה  .8
להאריך את תקופת השכירות לתקופות  למועצהלמציע כי הוא זכה במכרז, ועם אופציה הנתונה 

  שנים. (9תשע )חודשים כל אחת, עד סך כולל )כולל תקופת השכירות הראשונה( של  12נוספות של 
 

לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(  11מובהר בזה מפורשות, כי בהתאם לקבוע בסעיף 
ש אישור הממונה ושר הפנים , נדר1950 -א)ב( לצו המועצות המקומיות )א( התשי"א 190ובסעיף 

 )חמש( שנים ומעלה.  5ו/או מי מטעמו להסכם וזאת בכל הנוגע לתקופת שכירות של 
 

השכירות אשר ייחתם בין היה ולא ינתנו האישורים האמורים מטעם כלשהוא, יבוטל הסכם 
ור בכל ענין הקשור לאממהמועצה ולשוכר לא יהיו כל טענות ו/או דרישות  השוכר ובין המועצה

סכם ה, לרבות בגין כל הוצאה או נזק או הפסד שנגרמו לו בגין ביטולו של ההשכירותבהסכם 
 כאמור.
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( יום מראש, 60שים )יהמועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר ש .9
במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם הסמוך לנכס, אשר יכלול בתחומו את 

  הנכס.  
 

ביטלה המועצה את הסכם השכירות במהלך תקופת השכירות הראשונה בלבד כאמור בהוראות 
 סעיף זה, יהא זוכה זכאי לפיצוי בגין השקעותיו בהתאם לפירוט שלהלן:

 
המציע יציג לאישור המועצה תחשיב מפורט של העבודות אשר בוצעו על ידו לשם השבחת  .א

 הנכס;

תחשיב המציע יאושר על ידי מהנדס המועצה. למען הסר ספק יובהר, כי מהנדס המועצה  .ב
 יאשר אך ורק עבודות הכרחיות לשם השמשת הנכס והתאמתו למטרת השכירות;

 25%שבוצעו ואושרו על ידי מהנדס המועצה יופחת סך בשיעור של מתוך סך העבודות  .ג
 על ידי המציע;)עשרים וחמישה אחוז( מכלל העבודות אשר בוצעו 

)שבעים וחמישה אחוז( מכלל העבודות אשר בוצעו  75%-בסך כספי השווה ל –יתרת העבודות  .ד
חודשים(  36תחולק במס' חודשי תקופת השכירות הראשונה ) –על ידי המציע ושולמו על ידו 

 –)להלן  ותוכפל במס' חודשי השכירות אשר נותרו עד לתום תקופת השכירות הראשונה
 עצה בגין השקעות בנכס(.פיצוי המו

בגין השקעות המציע בנכס והתאמתו למטרת השכירות תשולם למציע בתנאי פיצוי המועצה  .ה
לאחר פינוי הנכס על ידי המציע ופינוי הנכס כאמור יהווה תנאי מוקדם  90תשלום שוטף + 

  לקבלת הפיצוי בגין השקעות המציע בנכס.

מהן העבודות ההכרחיות כאמור בהוראות  נתגלה בין המועצה ובין המציע מחלוקת לגבי .ו
סעיף זה, תועבר המחלוקת להכרעתו של שמאי או מהנדס מוסכם והכרעתו תהא סופית. 

 שכ"ט השמאי או המהנדס המוסכם יתחלק בין המועצה ובין המציע שווה בשווה.

)ארבעה עשר(  14לא הגיעו הצדדים לזהות של שמאי מוסכם או מהנדס מוסכם כאמור תוך  .ז
יו"ר לשכת שמאי מיום פניית צד אחד למשנהו, ימונה שמאי או מהנדס כאמור על ידי  יום

 המקרקעין.
 

 דמי השכירות
, אשר בש"ח( את דמי השכירות החודשיים 1' לפרק געל המציע לנקוב בטופס הצעת המציע )נספח  .10

, ואשר לא למסמכי המכרז( 2להסכם )פרק  32ישלם למועצה בגין השכרת הנכס, בהתאם לסעיף 
  הצעה בסכום נמוך מהסכום האמור תפסל.  .לחודש ש"ח (8,000) פיםאל תשמונ שליפחת מסך 

 
היה ותחול על המועצה חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות, יתווסף לסכום המוצע על ידי  .11

 המציע לתשלום דמי השכירות, סכום המע"מ אשר יחול על פי כל דין.
 

למסמכי  2לות את דמי השכירות כפי המפורט בהסכם )פרק יודגש, כי המועצה רשאית להע .12
 המכרז(. 

 
 2לעיל, ישלם המציע כל תשלום החל עליו על פי ההסכם )פרק  10בנוסף לסכום הנקוב בסעיף  .13

 למסמכי המכרז(, לרבות תשלומי חובה ותשלומים שוטפים בגין השימוש בנכס.
 

 תנאי השכירות
 למסמכי המכרז. 2ווה את פרק תנאי שכירות הנכס קבועים בהסכם, המה .14
 

 תנאי השתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות  .15

 הסף המפורטות להלן:
 

 (3) )בית קפה ו/או מסעדה( בשלושבמהותו המציע בעל מחזור עסקאות של עסק דומה  .15.1
 בשנה.₪  1,000,000בהיקף כספי הגשת ההצעה, במחזור האחרון להשנים שקדמו למועד 

 
המוכיחים ודו"חות כספיים  1.1.2014אישור ניהול ספרים ברצף מתאריך לצרף  על המציע

 את התנאי האמור לעיל.
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, ומגיש את הדו"חות 1975 -המציע רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .15.2
 . התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף

 
 . על המציע לצרף אישור המעיד על כך

לפי חוק , לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש כמו כן על המציע
 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 

 מסמכי המכרז. רכש את המציע  .15.3
 

 על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור. 

 

 המציע צרף ערבות הגשה בנוסח ובתנאים המפורטים להלן במסמך זה. .15.4

 

כל האישורים והמסמכים אשר המציע נדרש לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות  .15.5
המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים 

 אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 
 מסמכי המכרז

 כרז זה שני חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:במ .16
 

 : הוראות ותנאי המכרז. 1פרק  .16.1

 : ההסכם. 2פרק  .16.2
 

 הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. .17
 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות  .18
 שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 
 הגשת ההצעה

"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא  .19
 במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

 

למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם  1נספח א' לפרק המציע ימלא את  .20
 רשים למילוי באותו טופס.המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנד

 
 מועד הגשת ההצעות .21

 

 15:00בשעה  3/8/2017, ה'מיום על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר  .21.1
 י(, לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז)להלן  בדיוק

 המועצה.
 

 .תיפסל על הסףהצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל  .21.2

 

 ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.משלוח  .21.3
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  .21.4
להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז 

 ותפורסם בעתון.
 

 אופן מילוי ההצעה .22

 

(, את דמי השכירות המוצעים על ידו 1' לפרק געל המציע למלא בטופס הצעת המציע )נספח  .22.1
 עבור כל חודש שכירות.  בש"ח
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  . כחול בלבד בדיוהרישום ייעשה  .22.2

 

 אופן הגשת ההצעה .23
 

על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז  .23.1
כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה 
 המציע לתיבת המכרזים במועצה.

 

על המציע להכניס למעטפה את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם  .23.2
לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם 

 . על ידי המציעכאשר כל עמוד חתום בשוליו ישלחו, 
 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .23.3
 תחולנה על המציע בלבד.

 
 חתימות .24

 

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  .24.1

 

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .24.2
 ובתנאיו.

 

אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד וכן  .24.3
העתק מעודכן מדוח רשם החברות או מכתב מעורך דין, המפרטים מי בעלי המניות 
והדירקטורים של התאגיד. כמו כן יצורף אישור מטעם עורך דין, המעיד כי החתומים על 

 אגיד. מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם הת
 .אישור מרואה חשבון לענין זכות החתימה לא יתקבל

 
 בדיקות מוקדמות וסיור מציעים

על המציע לבקר בנכס ולבדוק את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, וכל דבר אחר הקשור  .25
אל הנכס, ואשר יש בו כדי להשפיע על רצונו של המציע להשכיר את הנכס או על דמי השכירות 

 על ידו.המוצעים 
 

מרחבת היציאה לסיור  .14:00, שעה 20/7/2017, יערך ביום למעונייניםסיור מציעים המיועד  .26
 .( בראש פנההסינמטקבית העם )

 
 תוקף ההצעה

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.60ההצעה תהיה בתוקף למשך שישים ) .27
 

המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא  .28
 ( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 30תעלה על שלושים )

( ימים מהמועד 90נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך תשעים )
 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 
 קאיתערבות בנ

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו  .29
 1' לפרק דבנספח ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט 

 למסמכי המכרז. 
 

 ש"ח.  (15,000חמישה עשר אלף )הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של 
 

 המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. .30
 

 ( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 60)ששים הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של  .31
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המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע  .32
 ע את כל המוטל עליו בהתאם למפורט להלן.כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצ

 
 הבהרות ושינויים

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך  .33
( ימים לפני המועד שנקבע כמועד 7למועצה במכתב אשר ישלח בדואר רשום, לא יאוחר משבעה )

 האחרון להגשת הצעות למכרז.
 

תשובות תשלחנה בכתב, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי  .34
 הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. 

מכתבי התשובה כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע לצרפם למסמכי המכרז כשהם 
 חתומים על ידו.

 
 ו הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/א .35

 

המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ו/או תיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או  .36
לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף  34לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 

במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה ו/או דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים 
 הבלעדי.

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  .37

 ההבהרות.
 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים

 כללי .38

 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  .38.1
 לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:כל הסתייגות 

 

 לפסול את מסמכי המכרז. .38.1.1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .38.1.2
 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. .38.1.3
לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את דמי  לדרוש מהמציע .38.1.4

 השכירות המוצעים ו/או פרט מהותי בה.
 

 הצהרות המציע
על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות  .39

 רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל  אחריות כלשהי בענין זה. 
 

ל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה, לרבות בנוגע לנכס, אם ניתן כזה, כ .40
נעשה על אחריותו של המציע בלבד, והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין 
 זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  

 
 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. .41

 
הזוכה בנכס נשוא המכרז, בשים לב למהותו של מכרז זה ולאופי הפעילות העסקית המבוצעת  .42

במכרז זה מתחייב כי ביכולתו, כלכלית, תפעולית ומשפטית, להפעיל את בית הקפה גם במהלך 
 הכל על פי דין.  –חג ומועד ימי בי חג ומועד ו/או סופי שבוע ו/או ער

 
זוכה שאינו מעוניין כלל בהפעלת הנכס על ידו במהלך סופי שבוע ו/או ערבי חג ומועד ו/או ימי חג 

 .  , רשאי לציין זאת מפורשות בהצעתוומועד
 
 
 
 



 

_____________ 
 חתימת המציע

7 

 פתיחת ההצעות
לעיל, לא  34המפורט בסעיף המועצה תודיע למציעים על המועד בו יפתחו מסמכי המכרז באופן  .43

 שעות לפני המועד האמור. 24 –פחות מ 
 

 בחינת ההצעות
ניקוד הצעות המציעים במכרז זה ייעשה על ידי ועדת המכרזים של המועצה בהתאם לפירוט  .44

 שלהלן:

 

ההצעה הטובה ביותר מבחינת מחירה )קרי, ההצעה בה ננקב שיעור דמי השכירות החודשי  .44.1
נק'. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה הטובה  80יון של הגבוה ביותר( תזכה לצ

 ביותר מבחינת מחירה לפי הנוסח שלהלן:

 

]לחלק ב[ סך דמי השכירות  הנבדקתסך דמי השכירות בהצעה  .44.1.1
 נק' = ניקוד ההצעה הנבדקת. 80]כפול[  הטובה ביותרבהצעה 

 

 הנק' תוענק כדלקמן: 20יתרת  .44.2

 

מציע אשר יתחייב להפעיל את עסקו בסופי שבוע ו/או ערבי חג  .44.2.1
 נק'. 20ומועד וימי חג ומועד באופן מלא יזכה לניקוד של 

מציע אשר יתחייב להפעיל את עסקו בסופי שבוע ו/או ערבי חג  .44.2.2
 נק'. 10ומועד וימי חג ומועד באופן חלקי יזכה לניקוד של 

 
פיו תושב ראש פינה להלן, ל 45תשומת לב המציעים מופנית לס'  .44.2.3

)חמישה אחוז( ביחס  5% בשיעור של לעדיפותיהא זכאי בנוסף 
  להצעה הטובה ביותר מבחינת מחירה.

 

המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה  .45
 ת במסמכי המכרז.ואשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורט

 
ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל היקרה המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה  .46

את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם קיבל הזוכה לידיו את 
 החזקה בנכס, בהתאם למועד תחילת תקופת השכירות הקבועה בהסכם.  

ידיו את החזקה בנכס, יחולו תנאי ההסכם, פרק במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה קיבל ל
 למסמכי המכרז.  2

 
בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז,  .47

לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או 
 ם השתתפותו במכרז.כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר ע

 
 מסכום ההצעה הגבוהה ביותר.  5%בשיעור של  המועצה רשאית ליתן העדפה לתושבי ראש פנה .48

 
 הוא מי שעונה באופן מצטבר לתנאים הבאים:תושב "ראש פינה" 

 

 בתעודת הזהות כתושב ראש פינהמי שרשום  .48.1

המקומית ראש פנה  מחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה מי שרשום כ .48.2
 ( החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. 12בשנים עשר )

 
מהון  75%היה המציע תאגיד, תינתן העדפת תושב כאמור היה ובעל מניות המחזיק לפחות 

 המניות של התאגיד הינו תושב ראש פנה כאמור לעיל. 
 

המוכיח כי הינו תושב ראש פינה מטעם המועצה אישור העתק תעודת הזהות ועל המציע לצרף 
 על פי מבחנים הקבועים לעיל.   
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המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת  .49
 ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

 
 וההתקשרות   ההודעה על הזכיי

 המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכיה במכרז. .50
 

( ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על הסכם השכירות ועל כל נספח 7תוך שבעה ) .51
 להסכם, שיערך על ידי המועצה. 

למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על ההסכם או הנספח האמור, יראו בחתימת 
בחתימה  הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך

 נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב עם קבלת ההודעה על הזכייה.   
 

( ימים ממועד קבלת ההודעה, ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים ואת 7תוך שבעה ) .52
 למסמכי המכרז.  2הבטחונות, כפי הקבוע בהסכם, פרק 

 
המציא כל מסמך אחר  לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא .53

אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאית המועצה לבטל את 
הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שמסר, ולהשכיר את הנכס למציע הבא 

 בתור.
 

להודעתה זו בדואר רשום  ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז, וכן תצרף תודיעה המועצה  .54
  את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 
 

 
 אביהוד רסקי
 

 ראש המועצה המקומית
 ראש פנה
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 : נספח א'1פרק 
 טופס זיהוי המציע

 

 ____________________________________________________  שם המציע: .1
 ____________________________________________________  כתובת: .2
 ____________________________________________________  טלפון: .3
 ____________________________________________________  סמיליה:פק .4

 ____________________________________________________ דואר אלקטרוני: .5
 ____________________________ :, אם יחיד, תעודת זהותספר החברהמ, אם חברה .6
 ________________________________________ כתובת משרד רשום:, אם חברה .7

 : כן/לא )מחק את המיותר(.תושב ראש פנה .8
  

 מנהלים נוכחיים במציע: .9
 תפקיד     שם

______________________ __________________________ 
______________________ __________________________ 

 
 אנשי מפתח נוספים במציע: .10

 תפקיד     שם
______________________ ___________________________ 
______________________ ___________________________ 

 
 ויכולת מקצועית.של מסעדה ו/או בית קפה נסיון קודם בניהול עסק  .11

 

 _____  ______________________שם העסק:   .11.1
 כתובת: ______________________________
 כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________
 פעילות העסק: _________________________

 

 _____  ______________________שם העסק:   .11.2
 כתובת: ______________________________

 בעסק: _____________כמות עובדים המועסקת 
 פעילות העסק: _________________________

 

 _____  ______________________שם העסק:   .11.3
 כתובת: ______________________________
 כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________
 פעילות העסק: _________________________

 
 במידה וקיימים.  יש לצרף מסמכים המוכיחים את האמור לעיל,



 

_____________ 
 חתימת המציע

10 

 : נספח ב'1פרק 
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 'ג: נספח 1פרק 
 הצעת המציע

 

 (ש"ח (8,000) פיםאל תשמונ )אשר לא תפחת מסך של
 

 

 

 דמי השכירות המוצעים

לחודש,  ₪ הנני מתחייב לשלם לידי המועצה המקומית ראש פנה כדמי שכירות סכום _________ 

 וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

זה אינו כולל מע"מ, ואם תחול, במהלך תקופת ההסכם חובת תשלום מע"מ בגין התשלום  סכום

 האמור, יתווסף מע"מ לסכום הקבוע לעיל.

 

ידוע לי כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז, וכי 

 העלאה זו תהיה על בסיס הסכום המוצע על ידי לעיל. 

 

 

 
 ________________ המציע:חתימת 
 ________________  תאריך:
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 'ד: נספח 1פרק 
 נוסח ערבות בנקאית

 
 
 

 ________________ :בנק
 3/17 .מכרז מס

 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית ראש פנה

 
 

 א.נ.,
 
 

 כתב ערבות מס'__________  הנדון:
 
הננו ערבים בזאת  3/17 ."המבקש"( בקשר עם מכרז מסעל פי בקשת _____________ )להלן  .1

(, חמישה עשר אלף שקלים חדשים)במילים:  ₪ 15,000כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
 )להלן "סכום הערבות"(.

 
ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם  7הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך  .2

אי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנ
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
וכל דרישה על פיה ____ בחודש _______ שנה __________, תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .3

 צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 
 ותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערב .4
 
 
 

 בכבוד רב,        
         

 _____________ בנק
 _____________ סניף        

 _____________ כתובת
 _____________ :תאריך

 
 
 
 
 
 


