
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ –נ.ח.ל חדרה 
 

של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין  הפעלהלמתן רשות  ל 1/19מס'  קול קורא
 בחדרה

"( הינה חברה עירונית החברה)להלן: "מ "בע חדרה תיירותפיתוח ל חברה נחלים – חדרה ל.ח.נ .1

 המצויה בבעלות מלאה של עיריית חדרה.

הצעות  לקבל מעוניינתהחברה, מתוקף סמכות והרשאה שניתנה לה כדין מעיריית חדרה,  .2

 "(.החוףבחדרה )להלן: " הפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימיןל

במסגרת מתן הרשות יהיה זכאי הזוכה בהליך לספק את השירותים המפורטים להלן: השכרה  .3

במחירים אשר  "(מתקני החוף" )להלן: תוהצבה של שמשיות, כיסאות, מיטות שיזוף, ושולחנו

מלבד השירותים האמורים לא  "(.השירותים" )להלן: נקבעו על ידי החברה והמפורטים להלן

ולא תהא לא כל זכות קניינית או אחרת בשטח החוף  יהיה זכאי המפעיל לתת כל שירות נוסף

 למעט הזכות למכור את מתקני החוף בהתאם להוראות הקול הקורא וההסכם שייחתם.

 המפעיל ישכיר את מתקני החוף במחירים המפורטים להלן: .4

 מחיר לתושבי חדרה )כולל מע"מ(.₪  10 -שמשיה 4.1

 )כולל מע"מ(.₪  10-כיסא 4.2

 "מ(.)כולל מע₪  20-מיטת שיזוף 4.3

 )כולל מע"מ(. 10₪-שולחן 4.4

 בהצגת תעודה מזהה.לתושבי העיר חדרה   50% שלתינתן הנחה  4.5

יובהר כי על הזוכה בהליך זה יהיה לרכוש מתקני חוף חדשים לצורך מתן השירותים נושא  .5

 הסכם זה והוא יציג לחברה קבלה בגין רכישתם.

 שולחנות.100 -ו מיטות 50 ,שמשיות 200 כסאות, 300 המפעיל יידרש לרכוש לכל הפחות .6

 לקול קורא זה. כנספח א'בהתאם לתשריט המצ"ב  השטח בו יינתנו השירותים יהיה .7

בלבד כאשר לחברה תהא הזכות להאריך  2020-2019המפעיל ייתן את השירותים בעונת הרחצה  .8

 את ההתקשרות לשתי עונות רחצה נוספות.

 רשאי להשתתף בהליך זה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן: .9

 תבעל תעודת עוסק מורשה כדין )יש לצרף העתק תעודה(. תאגיד נדרש לצרף גם תעוד 9.1

 התאגדות ואישור על מורשי חתימה מטעמו.

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום בהתאם  יםאישורבעל  9.2

 .)יש לצרף אישורים( 1976 –חובות מס(,  התשל"ו 

 לקול קורא זה. כנספח ב'מילא את טופס ההצעה המצ"ב  9.3

תבחן החברה כל נתון רלוונטי  הליך זה ולצורך הכרזה על זוכה בו,במסגרת בחינת ההצעות ב  .10

איתנותו הפיננסית,  ,מי שעסקיו פועלים בחוף או בסמוך לו שירות, לרבות ניסיון המציע במתן

וכל נתון  ניסיון רע שהיה לה או לגוף ציבורי אחר עמו ,יכולתו לספק את השירותים אמינוותו,

 לצורך כל מתבקש המציע לצרף כל מסמך מתאים לרבות פרופיל חברה וכו'. .רלוונטי אחר



ימים מיום קבלת  7וך הזוכה בהליך זה יידרש לחתום על הסכם מפורט למתן השירותים ת .11

 הודעת הזכיה וכמו כן להמציא לחברה ערבות בנקאית ואישור על קיום ביטוחים.

, חתומים על ידו בחתימה ובחותמת על המציע למסור את מסמכי הקול הקורא על נספחיהם .12

, במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה היטב, עליה ובצירוף כל מסמך נדרש אחר

  ",הפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרהלמתן רשות ל 1/19קול קורא  מס' " מצוין

לא יאוחר  8.4.19 , עד ליום3חדרה, קומה  21בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ברחוב הנשיא 

 בדיוק.  14:00מהשעה 

שאית, בכל עת, לערוך שינויים/לפרסם הבהרות במסגרת ההליך. שינויים/הבהרות החברה ר .13

. האחריות לבירור https://www.hadera.muni.ilכאמור יועלו לאתר האינטרנט של העירייה 

ה משתתף לא היה שינויים/הבהרות כאמור חלה על המשתתפים בלבד ולא תישמע כל טענה לפי

 מודע לשינויים/הבהרות שעלו לאתר העירייה כאמור. 

 יובהר כי הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים לא חלים עליו. .14

החברה אינה מתחייבת לבחור זוכה במסגרת הליך זה והיא רשאית לבטלו בכל עת ועל פי שיקול  .15

 דעתה הבלעדי.

 . 077-5408022פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס'  .16
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 תשריט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספח ב'

 טופס הצעת המציע

 מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרהלמתן רשות  להפעלה של  1/19בהמשך לקול קורא מס'  .1
 ם, הנני מגיש הצעתי.נתי במסמכי ההליך והבנתי את תוכנ"( ולאחר שעייההליך)להלן: "

אני מצרף את נספח זה בשלמותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את  .2
 התחייבותי לקבל את כלל התנאים של ההליך בשלמותם.

מתחייב לספק לחברה את השירותים המפורטים במסמכי ההליך  אניככל שאזכה בהליך  .3
 בהתאם למצוין בהם ובהתאם להסכם ההתקשרות שייחתם עימי.

אותה אהיה זכאי לקבל נקבעה על ידי החברה במסגרת ההליך וכי לא אהיה ידוע לי כי התמורה  .4
תים נוספים מאלה המפורטים זכאי לכל תמורה נוספת וכמו כן לא אהיה זכאי לתת שירו

 במסגרת ההליך ולא אהיה זכאי להפיק כל הכנסה למעט בגין השכרת מתקני החוף.

 הםמחירי מיקומם אני מאשר כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך, לרבות כמות מתקני החוף, .5
 ואני מתחייב לקיימים כלשונם וללא כל סטייה.

ם הנקובים תקנה לחברה זכות מידית לביטולה ידוע לי כי סטייה מתנאי השימוש ומן המחירי .6
 ההסכם שייחתם עימי.של 

ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין החלים על מתן השירותים והחסות ובכלל זה, קבלת  .7
 כל היתר או רישיון נדרש מטעם עיריית חדרה ו/או החברה.

פק לצרכים ולרמת אני מתחייב כי אתאים בתקופת השירותים והחסות את כמות הציוד שאס .8
 הביקוש.

כהגדרתה על פי משרד  אני מתחייב להפעיל את השירותים בחוף כל יום במהלך עונת הרחצה .9
 בהתאם לשעות העבודה של המצילים בחוף. ,)למעט יום הכיפורים ותשעה באב( הפנים

ג ידוע לי כי עליי לרכוש מתקני חוף חדשים בכמות האמורה בהליך לפחות וכי יהיה עליי להצי .10
 לחברה קבלה על רכישתם.

שאספק במסגרת השירותים היא שלי בלבד והחברה לא  כי האחריות על מתקני החוףידוע לי  .11
 תהיה אחראית לכל מקרה של אובדן ציוד או נזק לציוד.

ימי עבודה על חוזה התקשרות מול  3במידה ואוכרז כזוכה בהליך זה, אני מתחייב לחתום בתוך  .12
 קבלת הודעה על זכייתי.ימים  7שירותים תוך החברה ולהתחיל בביצוע ה
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