מסמך 2

מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ
תנאים כלליים למכרז פומבי מס'  3/2011להשכרת חנויות במרכז המסחרי
.1

רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע שלא הורשע ,לא הוא ולא מי ממנהליו ,במהלך  7השנים
שקדמו למועד פרסום המכרז ,בעבירה שיש עמה קלון.

.2

על כל מי שמבקש להגיש הצעה במסגרת המכרז לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים
המפורטים להלן:
2.1

'טופס הצעה' )מסמך  (5ממולא בכתב יד קריא וברור או מודפס וללא מחיקות ו/או
תיקונים כלשהם חתום אישית ע"י המשתתף .בכל מקרה של מחיקה ו/או תיקון יחתום
המציע בסמוך למקום המחיקה  /התיקון .בנוסף ,יחתום המציע בשולי הצעתו במקום
המיועד והמסומן לכך במסמך הנ"ל.

2.2

חוזה השכירות )מסמך  (6כשהוא חתום בכל עמודיו ונספחיו על ידי המשתתף )ובמקרה
של תאגיד :ע"י מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד( .אם המשתתף הוא
תאגיד  -כתב הערבות שבסיפא לחוזה חתום על ידי בעלי המניות של המשתתף.

2.3

הצהרת המשתתף במכרז )מסמך  (4חתומה.

2.4

אם המשתתף הוא תאגיד:

2.5

2.4.1

העתק מאושר של תזכיר התאגדות עדכני של התאגיד המציע ,נוסח עדכני של
תקנון התאגיד ,תעודת רישום התאגיד אצל הרשם הרלוונטי ,הודעה עדכנית
של עורך דין התאגיד בדבר זהות מנהלי התאגיד ,מספר המניות ,סיווגן
והמחזיקים בהן.

2.4.2

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה
בשמו של התאגיד.

ערבות בנקאית בלתי מסויגת )אוטונומית( ע"ס ) 10,000עשרת אלפים(  ₪בגין כל חנות
עליה מוגשת הצעה ,לטובת המדרשה בנוסח מסמך ) 7להלן" :ערבות המכרז"( .בעניין זה
יחולו גם ההוראות הבאות:
2.5.1

מציע אשר לא יזכה במכרז ,תשלח אליו חזרה ערבות המכרז בדואר רשום
בהקדם לאחר סיום הליכי המכרז ,לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

2.5.2

ערבות המכרז שמסר המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי המדרשה עד
להפקדת ערבות ביצוע כמפורט בחוזה המצורף למכרז )מסמך ) (6להלן:
"ערבות הביצוע"(.

2.5.3

המדרשה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש את
הארכת תוקף ערבות המכרז של המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם
לצורך.

.3

המדרשה תהא רשאית) ,אך לא חייבת( על פי שיקול דעתה ,להתיר למציע ,אשר לא צרף את כל
המסמכים הנדרשים בסעיף  2לעיל להצעתו ,לצרף את המסמכים החסרים בתוך  7ימים.

.4

המדרשה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

.5

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם בין ע"י שינוי או
תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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.7

המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת המדרשה יידרש תוך שבעה ימים מקבלת
הודעת המדרשה בדבר זכייתו במכרז:
7.1

להמציא את כל המסמכים שיידרשו ממנו לצורך ביצוע החוזה.

7.2

להפקיד בידי המדרשה את הערבות הבנקאית כמפורט בחוזה השכירות וזאת לצורך
הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה.

7.3

למסור שטר חוב כאמור בסעיף  19.2לחוזה.

7.4

למסור ערבות אישית בהתאם לסעיף  19.4לחוזה.

7.5

למסור שיק כאמור בסעיף  19.5לחוזה.

7.6

למסור נוסח אישור ביטוח עבודות )נספח ב' לחוזה( חתום על ידי המבטח.

7.7

למסור נוסח אישור ביטוחי קבע )נספח ג' לחוזה( חתום על ידי המבטח.

.8

לא המציא המציע את המסמכים כאמור בסעיף  7לעיל תהא המדרשה רשאית להעביר את
הזכייה לאחר ,זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המדרשה על פי תנאי מכרז זה ,על פי חוזה
השכירות ו/או על פי כל דין.

.9

המציע הזוכה יהא המציע שצבר את מירב הנקודות בהתאם לקריטריונים הבאים:
9.1

המציע שדמי השכירות שהוצעו על ידו יהיו הגבוהים ביותר יזכה ב 65-נקודות .כל שאר
המציעים יזכו במספר נקודות נמוך יותר שיחושב על פי היחס שבין גובה הצעתם לבין
גובה הצעת המציע שדמי השכירות שהוצעו על ידו יהיו הגבוהים ביותר.

9.2

בהחלטתה הסופית לגבי ההצעות ,רשאית המדרשה לשקול שיקולים נוספים כגון :טובת
הקהילה המתגוררת במקום ,טובתה של החברה כמפעילה מוסד חינוכי סביבתי ,הרצון
ליצור במקום תשתית להרחבת הטיילות באזור ולהגדלת כמות המבקרים ,הצעות
העולות בקנה אחד עם רוח המקום.
בשל שיקולים אלה רשאית המדרשה להעניק למציע עד  30נקודות נוספות.

9.3

מציע שהוא תושב מדרשת שדה בוקר או שהוא תאגיד שכל בעלי המניות בו הם תושבי
מדרשת שדה בוקר יזכה בתוספת של  5נקודות.

.10

המדרשה תהא רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז להכניס שינויים ו/או
תיקונים במסמכי המכרז ובמידת הצורך להאריך את המועד להגשת הצעות בהתאם.

.11

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים
ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המדרשה הקבועות במסמכי המכרז על
נספחיהם ו/או בכל דין.

.12

המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

.13

המדרשה מבקשת להביא לידיעת המציעים כי ביום  04/02/2010הוגשה כנגד המדרשה
ומשיבים נוספים עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק )בג"צ  (914/10ע"י ועד מקומי מדרשת בן
גוריון .בעתירה טוען העותר ,בין היתר ,כי יש להחכיר לו את המקרקעין נשוא מכרז זה.
בכבוד רב,
יגאל צחור,
מנכ"ל
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