
 

 

 ( בנושא RFIפניה לקבלת מידע )
אפשרות לביצוע פעילות בתחום בדיקת ה

 בעיר חדרה פיאצהתחום ההמזון/הסעדה ב
 

תיירות חדרה בע"מ פונה בזה לקבלת מידע פיתוח חברה ל נחלים -נ.ח.ל חדרה
 כדלקמן:

האפשרות לביצוע פעילות ( בדבר RFIלקבלת מידע ) בקשה ושא הפניהנ
רחוב הרברט ב פיאצהתחום הבתחום המזון/הסעדה ב

 עיר חדרהסמואל ב
מועד אחרון למשלוח 

 שאלות
 12:00בשעה  26.9.2017

 
מועד ומקום הגשת 

 מענהה
 עד ליום ,חדרה קומה ג' 21הנשיא  בכתובת החברהמשרדי 

 .14:00בשעה  18.10.17
אופן קבלת טפסי 

 בקשה והמענהה
 ופרטים נוספים

ו/או באתר החברה  במשרדי החברה 5.9.17החל מיום 
tour.city/-http://hadera  באתר העירייה בכתובת ו/או

-https://www.hadera.muni.il 
בדיקת האפשרות לביצוע פעילות הינה  בקשהמטרת ה בקשהמהות ה

בתחום המזון/הסעדה בתחום הפיאצה בעיר חדרה ואיתור 
 .גופים לביצוע פעילות כאמור

  
 

לבדיקת האפשרות לביצוע פעילות בתחום  -( RFIבקשה לקבלת מידע )
  בעיר חדרה פיאצהתחום ההמזון/הסעדה ב

 
 רקע .1

 
קדם את הקמתו למעוניינת "החברה"(  או "נחלים)להלן: "בע"מ  חברה לתיירות חדרה -נחלים 

בית קפה/בר )הכל בכפוף לסוג העסק שניתן להפעיל במקם /והפעלתו של מבנה שישמש למזון/הסעדה
, בתחום על פי כל דין וכמו כן הפעלה ותחזוקה של שירותים ציבורייים אשר יהיו צמודים למבנה

(, הממוקמת ברחוב הרברט סמואל ה""הפיאצהכיכר העירונית הגדולה בעיר חדרה )לעיל ולהלן: 
 ., תוך שימור ההיסטוריה של העיר מחד ויצירת קונספט מסחרי, חדשני ויצירתי מאידךבעיר

 
עיריית חדרה והחברה רואות חשיבות רבה בשדרוג מרכז העיר בכלל ושדרוג הפיאצה בפרט תוך 

 השקעת סכומי כסף רבים בנושא.
 

הקמת תכנון ופיננסית למקצועית ובעלי יכולת מטרת פנייה זו הינה  קבלת מידע מגורמים בעלי עניין, 
 .("בית העסק")להלן:  עסק שמטרתו מזון/הסעדהמבנה כאמור, וכן יכולת ניהול והפעלה של 

 
בנייה ברוטו בשתי מ"ר  200, כאשר מדובר על 1183מיועד לפרויקט חלה תב"ע חד/על המתחם ה

 מ"ר לכל אחד מהמבנים(. 75מ"ר ) 150, עם תכסית מירבית של פיאצהבתחום הקומות 
 

 :הנחיות לתכנון המבנה
 

לאפשר שקיפות רבה וקשר הדוק בין פנים המבנה לפיתוח החיצוני, ולהתייחס  בית העסקעל עיצוב 
 לנושאים הקשורים למורשת העיר חדרה ולמבנים הסובבים, שחלקם מבנים לשימור. 

 

http://hadera-tour.city/?cat=8&%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.hadera.muni.il-/


 

 

להתייחס לאיזורי ישבה פנימיים וחיצוניים ולקשר ביניהם, וכן להצללות בית העסק על תכנון 
ם מיטביים לישיבה בחוץ. על החומרים להיות עמידים ובאיכות חיצוניות וכיווני הרוח ליצירת תנאי

 גבוהה, ולספק איכות עיצובית לאורך שנים רבות.
 

 על ריהוט החוץ להשתלב עם אופי הסביבה והכיכר.
 

איזורי השירות יהיו מוצנעים, כך שיוסתרו המערכות הטכניות באמצעות מסתורים המתכוננים 
 ול מהנדס העיר חדרה. לא תותרנה מערכות טכניות גלויות. מחומרים באיכות גבוהה ובתיאום מ

 
   החזית החמישית.יש לתת משקל רב לעיצוב 

 דרישות מקדמיות להגשת המענה .2
 

עומדים בדרישות המפורטות גופים המבלי שהדבר יהווה התחייבות מצד החברה, החברה מזמינה 
  :מטה להגיש את המידע

 
 למתכונת ההתקשרותלפונה יכולת פיננסית מוכחת, המספיקה לביצוע הפרויקט, בהתאם  .א

 וצע על ידי הפונה במסגרת המענה. תש
 

 .של לפחות חמש שנים לפונה ניסיון בניהול והפעלה של עסק הכולל מזון/הסעדה .ב
 

 הפעלת עסקת הכולל מזון/הסעדה, לרבות רישיוןלפונה הרישיונות והאישורים הנדרשים ל .ג
 עסק.

 
 אין מגבלה ו/או מניעה חוקית ו/או אחרת של הפונה מלהתקשר עם החברה. .ד
 

  יש לצרף את כלל המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים לצורך הוכחת עמידה בתנאים שלעיל.
 ניתן להגיש מענה ע"י מספר גופים במשותף.

 
 המידע המבוקש במסגרת המענה .3

 
 היתר, לעיקרים הבאים:על הפונה להתייחס במסגרת המענה, בין 

 
 מתכונת ההתקשרות המוצעת; .א
 
, שתכלול את הפרטים בות סקיצה ראשונית ותוכנית העמדהתכנון מוצע של הפרויקט, לר .ב

 הבאים, כולם או חלקם:
 

 פונקציונליות ומרחב; (1
 
 ;וההיסטוריה של העיר שילוב הסביבה והנוף (2
 
 ;חדשניים וחומרים בטכנולוגיה שימוש (3
 
 לסביבה תרומה, וחברתיים אקלימיים סביבתיים לתנאים המתייחס קיימא בר תכנון (4

 ;למקום השתייכות, במרקם השתלבות, העירונית
 
  , יצירתיות.ייחודיות, חדשנות, מקוריות (5

 
פירוט  -, ואם מדובר בביצוע בשלבים וההקמה של הפרויקטלוח הזמנים לביצוע עבודות התכנון  .ג

 השלבים ולוחות הזמנים של כל שלב;
 
 היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט ומקורות מימון מוצעים; .ד
 
 תפריט לדוגמא;הצגת ו סוג בית העסק המוצע .ה

 
 ;בית העסקתקופת זיכיון מבוקשת להפעלת  .ו
 
 ;מהפרויקטהערכת הכנסות  .ז



 

 

 

 מגבלות כלכליות ו/או תפעוליות וכיו"ב העלולות להיווצר בהקמת פרויקט כאמור; .ח
 
 כל מידע נוסף ו/או אחר, אשר לדעת הפונה רלוונטי.  .ט

 
איש קשר  כמו כן, יצרף הפונה את פרטיו, כולל שם מלא, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות פרטי

  לעניין המענה לפנייה זו.
 

 כללי .4
 

פנייה זו הינה פנייה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כל התחייבות לערוך התקשרות כזו או אחרת  .א
 עם מי מהפונים. 

 
או הליך תחרותי יה זו משום התחייבות כלשהיא של החברה לפרסם מכרז יאין בפניודגש, כי 

בנושא פנייה זו ו/או לערוך הליך תחרותי עם מי מהפונים, או עם כולם או עם כל גורם אחר 
וכן אין בה כדי למנוע מהחברה לפעול בהתאם לסמכויותיה על פי  ,יםגופו/או לנהל מו"מ עם 

 כל דין.
 
 היכרות וסיור למפגש או/ו בפניה המענה להצגת מי מהפונים להזמין זכותה על שומרת החברה .ב

 כאמור וסיור במפגש להשתתף או/ו המענה את להציג המעוניינים פונים. פרויקטה תחםבמ
 .ידם על שיוגש במענה זאת לציין מתבקשים

 
 פיצוי לכל זכאי יהיה לא הפונהו בלבד הפונה על יחולו מידעה בהגשת הכרוכות ההוצאות כל .ג

 הוצאה או תשלום בכל תישא לא החברה. זו לפנייה מטעמו מענה הגשת בגין שיפוי או/ו
 כל או ידעמה לבדיקת בהקשר ככל שיקוימו,, עמו המגעים ועקב זו פנייה בגין פונהל שייגרמו

 .זה בעניין אחר הקשר
 
 הוצאת לצורך זו פנייה בעקבות יתקבל אשר במידע שימוש לעשות זכותה על שומרת החברה .ד

, הפרויקט ביצוע או/ו אחרת דרך בכל התקשרות או/ו מכרז הכנת לרבות הפועל אל הפרויקט
 ., אולם אין היא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצתוהבלעדי דעתה שיקול לפי

 
בכל מקרה, העברת המידע איננה מעניקה לפונה כל זכות כלפי החברה ואינה מטילה עליה 

 חובה כלשהי.
 

הקשור החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר, לכל אדם 
 אליה.

 
פונה אשר יבקש לציין במידע שמסר נתונים ו/או פרטים אשר לדעתו חסויים ו/או מהווים 
סוד מסחרי ו/או כל חומר רגיש אחר, יהא עליו לציין זאת במסגרת המענה מפורשות ולבקש 

 אי חשיפת נתונים אלה לכל גורם אחר.
 
עד לא יאוחר מיום   tamar@nhlhadera.co.il כתובת דוא"לל להפנות ניתן הבהרה שאלות .ה

 .אליה שיופנו שאלות על להשיב מתחייבת אינה החברה .12:00עד השעה  26.9.2017
 
 נתון כל או מידע לקבלת לפנות או הבהרה בשאלות לפנות הזכות את לעצמה שומרת החברה .ו

 .חלקם או כולם, זו לפנייה למשיבים אחר
 
 לרבות, הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ודרישות תנאים להוסיף או לשנות רשאית תהא החברה .ז

 .לצרכיה ובהתאם, מקצועי דעת שיקול
 
מובהר כי מענה לפנייה זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ו/או בכל הליך אחר  .ח

יתרון בהליך למי שנענה לפנייה רק בשל כך שייערך בעקבותיו ככל שייערך כזה, ולא יקנה 
 שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

 
 המענהמועד הגשת  .5
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בקשה לקבלת מידע לבדיקת מעטפה סגורה, שייכתב עליה "ב להגיש ידניתה יש מענאת ה
לא יאוחר מיום  ,"בעיר חדרה האפשרות לביצוע פעילויות בתחום המזון/הסעדה במתחם הפיאצה

 .בחדרה, קומה ג' 21ברחוב הנשיא  במשרדי החברה 14:00בשעה  18.10.2017
 

 לא יתקבלו פניות שיימסרו לאחר מועד זה.
 

 גבי תקליטור או דיסק און קי.-כן על הפונה לצרף את כל החומר באופן דיגיטלי על-כמו
 

גשת הבלעדי, להאריך את המועד האחרון לההחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה 
  .לתקופה נוספת המענה

 בברכה,
 נחלים חברה לתיירות חדרה בע"מ 

 


