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 1ההצע

בנה חנויות מהווה חלק מ, המרמ" 6.40-כבשטח של  ,13חנות מס' בשכירות חופשית של  הלשכירת

תוח , מאת פי(בהתאמה ""המבנהו "הנכס" )להלן: ירושלים ,עיר העתיקה, בסמוך לשער שכםב

 (."המזמין")להלן:  52-002739-2מזרח ירושלים בע"מ, ח.פ. 

 

בזאת להגיש הצעה  ים____________, מתכבד___________הח"מ, _________ ואנ .1

"מטרת )להלן:  _______________________ בנכס, לצורך הפעלת לשכירתו של הנכס

 3-להארכת תקופת השכירות בבתוספת אופציה  ,חודשים 24לתקופה של  (,השכירות"

, בהתאם למפורט בנוסח הסכם השכירות, המצ"ב א"כחודשים  12תקופות נוספות בנות 

 .("הסכם השכירות"לן: )לה

 

כפי שהוא, בהתאם להזמנה להציע הצעות, אנו מציעים במצבו עבור שכירתו של הנכס,  .2

בסך של  ,עיף ___ להסכם השכירות, כהגדרתם בסתשלום דמי שכירות חודשיים

, בתוספת שקלים חדשים _______________, ובמילים __________₪ _______

 .מע"מ, כדין

 ,את כל ההתחייבויות המופיעות בהסכם השכירותים לקבל על עצמנו בנוסף, אנו מתחייב

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו. ידינו,כשהוא חתום על , המצ"ב

 (."ההצעה")הכל, להלן: 

 

תחייבויות, כאמור לעיל, יבוצעו על ידינו במועדים הקבועים התשלומים וביצוע הה .3

 .במכרז , ככל שנוכרז כזוכיםבהסכם השכירות

, כדי לחייב את החברה בהסכם השכירות, ורק במכרז תנו כזוכיםידוע לנו, כי אין בהכרז

 .חייב את החברהחתום ע"י החברה י של הסכם השכירותבפועל על ידינו קבלתו 

 

מטרת השכירות המבוקשת על ידינו היא _______________________________.  .4

ככל ו, ("ההזמנה"להלן: צעות )היע להצזמנה לה 11-ו 2פים אמור בסעיאנו מודעים ל

, בהתאם להזמנה 2ף האמור בסעישמטרת השכירות המבוקשת על ידינו אינו תואמת את 

ו/או לדרוש  של המזמין, רשאי המזמין לפסול את הצעתנוהבלעדי לפי שיקול דעתו 

 ., והכל  כאמור בהזמנהמאיתנו להתאים אותה לתנאים האמורים

 

 (.as isיסי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא ), במצבו הפהנכס יושכרידוע לנו, כי  .5

                                                           
ככל שהמציע מבקש להגיש הצעה ליותר מנכס אחד, עליו להגיש לכל נכס הצעה נפרדת )את הנספחים ניתן להגיש  1

 בעותק אחד בלבד(.
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פיזי, המשפטי ה םהנכס, את מצב המתחם ואת אנו מצהירים בזאת, כי בדקנו את

ם לצרכינו. מבלי לגרוע מימתאי םתווהתכנוני, אצל כל רשות רלוואנטית, ומצאנו א

לתו"ב  מהאמור לעיל, אנו מצהירים, כי בדקנו בעיריית ירושלים, בוועדה המקומית

ירושלים ובוועדה המחוזית ירושלים את מצבו התכנוני של הנכס, את השימושים 

הדרושים לשם הפעלתו של הנכס למטרת השכירות, את מצב האישורים המותרים בו, 

שבדקנו את כל האמור,  ואת הדרישות לשם קבלת אישורים אלה, ולאחרכמפורט להלן, 

ס ואת זיות והתכנוניות הקשורות בנכו את המשמעויות המשפטיות הפיולאחר שהבנ

 ההשלכות הכספיות שלהן, מצאנו את הנכס מתאים לצרכינו.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו אנו מוותרים בזאת על 

 ו/או מכוחו בקשר למצבו של הנכס, על כל היבטיו, כאמור.

 

סמך כל מצג ו/או התחייבות ו/או אנו מצהירים בזאת, כי הצעתנו איננה מוגשת על  .6

 לרבות בכלבקשר למתחם ו/או לנכס, מין ו/או מי מטעמו ו/או מכוחו, הבהרה מאת המז

ו/או  הקשור בקבלת האישורים הדרושים לשם הפעלתו של הנכס כמסעדה ו/או בית קפה

ואנו מוותרים בזאת, באופן מלא ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה , לכל מטרה שהיא

בטחה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מכוחו בקשר לכל מצג ו/או ה ו/או

 נכס ו/או לשכירתו, כאמור.מתחם, להתחייבות, כביכול, בקשר ל

 

, יחולו דיני ההליכים הנוגעים להצעההמזמין הוא חברה ממשלתית, וכי על ידוע לנו, כי  .7

 כפוף להוראות דיני המכרזים. ,ההזמנה ה זו ו/או במסמכיצעהמכרזים, וכל האמור בה

 

א. ידוע לנו, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהי .8

ו/או עם גורמים אשר לא  וך מו"מ בין המציעים ו/או עם חלקםהמזמין יהיה רשאי לער

הגישו הצעה לשכירתו של הנכס ו/או לערוך התמחרות בין המציעים ו/או חלק מהם, 

בל אחת מההצעות ללא קיום התמחרות ו/או לבטל את ההזמנה ו/או לנקוט בכל הליך לק

 דעתו הבלעדי. י שיקולהדרוש להשכרתו של הנכס, לפ

 

מוסכם עלינו, כי אם בעקבות מו"מ ו/או התמחרות ו/או מכל סיבה שהיא יגדל סך  .9

על פי הצעה  סכום המוגדל, וביתר התחייבויותינוהצעתנו, ישתנו הסכומים בהצעתנו זו ל

 נה לא יחול שינוי.זו ועל פי מסמכי ההזמ

 

אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בכל  .10

 הקשור להליך קבלת ההצעות.

 

ו את ו במסמכי ההזמנה לא יחייבינכל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת, שעשידוע לנו, ש .11

 יהיה רשאי לפסול את ההצעה. ל דעתו הבלעדי,ין, על פי שיקומהמזמין, והמז
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או עד ליום בו הודיע לנו  (31.12.19) , תש"פג' טבתליום הצעה זו תהיה בתוקף עד  .12

 מזמין, כי הצעתנו נדחתה, לפי המוקדם.ה

 

 10%של להצעתנו זו מצורפת ערבות בנקאית בנוסח אשר הומצא לנו על ידכם בשיעור  .13

, כשהיא צמודה למדד בתוספת מע"ממדמי השכירות השנתיים, בהתאם להצעתנו, 

 המחירים לצרכן מיום הגשת הצעתנו זו.

ת בנקאית ו/או ביטוח מציא ערבוידוע לנו, כי במידה ונחזור בו מהצעתנו ו/או לא נ

הסכם השכירות במועד שייקבע ע"י המזמין, לאחר שנקבל הודעה, כי הצעתנו בהתאם ל

מין את הערבות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת חלט המזיה ע"י המזמין, התקבל

  לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי כל דין. והנתונה ל

סכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק, שנגרם למזמין עקב 

 פעולותינו, כאמור.

 

על סכם השכירות, אנו מצהירים בזאת, כי קראנו את כל מסמכי ההזמנה, לרבות ה .14

 ם לכל תנאיהם.מיואנו מסכיהבנו אותם ואת המשמעויות הנגזרות מהם, פחיו, נס

 

)כל המסמכים מקוריים או מאושרים  כמו כן, מצורפים להצעה זו המסמכים הבאים .15

 :כנאמנים למקור ע"י עו"ד(

למציע / מתעודת הזהות שלי ) (למציע שהוא תאגיד) העתק מתעודת ההתאגדות שלנו .א

 .מסומן א' – (א יחידשהו

פרוטוקול מאושר כדין של דירקטוריון התאגיד, לפיו הוחלט במוסדות המוסמכים  .ב

 .מסומן ב' – (בלבד למציע שהוא תאגיד) של התאגיד לשכור את הנכס מאת המזמין

 .מסומן ג' –מרשויות מע"מ  אישור עוסק מורשה .ג

 .מסומן ד' –מרשויות המס  אישור ניהול ספרים .ד

 מסומן ה' –המס מס במקור מרשויות  אישור ניכוי .ה

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, כמשמעותם  .ו

 .'ומסומן  – 1976 –בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 .מסומן ז' –תצהיר המציע ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס וכיו"ב  .ז

 .ח' מסומן –ככל שניתנו העתק התשובות לשאלות ההבהרה,  .ח

 

ידוע לנו, כי ככל שתתגלה סתירה בין מסמכי ההזמנה, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי  .16

ההזמנה להציע  –הסכם השכירות, עדיפות שניה  –ההזמנה, כלהלן: עדיפות ראשונה 

עדיפות ראשונה  ינתןיתר מסמכי ההזמנה. על אף האמור, ת –הצעות, עדיפות שלישית 

 .על חיובי המציע יפההמוסלהוראה 

 

 , כי:אנו מצהירים בזאת .17
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אין  ,איננו מצויים בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק .א

 ינועומדות נגדנו מסוג זה, איננו עומדים בפני חדלות פירעון, דו"חותובקשות תלויות 

 מהותיים.לא הוטלו על נכסינו עיקולים והכספיים אינם כוללים אזהרת "עסק חי", 

 יש ביכולתנו לעמוד בהתחייבויותינו הכספיות, כאמור בהצעה ובמסמכי המכרז. .ב

 , בהתאם להוראות ההזמנהאת מסמכי המכרז מאת המזמין יבלנוק .ג

 

צ"ב מסמכים המעידים על תחומי עיסוקנו, לרבות הכשרתנו, ניסיוננו, מקומות יצירה מ .18

המלצות מאמנים ידועי שם ו/או קודמים, השתתפות בתערוכות מקומיות ובינלאומיות, 

 ממומחים בתחום אמנותנו.

 

כל מידע ו/או מסמך שיידרש ו/או מי מטעמו ם להעמיד לרשות המזמין מיאנו מסכי .19

, ולשתף פעולה עם כל מומחה ת נסיוננו, כאמור, בהתאם לדרישות המזמיןלצורך בדיק

היה המזמין רשאי, . אנו מודעים לכך, שאם לא נעמוד באמור לעיל, ישימונה לצורך זה

 ות את הצעתנו ו/או להימנע מלדון בה.חלפי שיקול דעתו הבלעדי, לד

 

תוחזר לנו הערבות הבנקאית,  כמו כן, ידוע לנו, כי אם הצעתנו זו לא תתקבל ע"י המזמין, .20

 ולא נהיה זכאים לכל פיצוי ו/או תשלום שהוא עקב אי קבלת הצעתנו מכל סיבה שהיא.

 

 , היום ____________:ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_________________________ 

 המציע

 

 

 )למציע שהוא תאגיד( אישור

 

_________, ב"כ המציע, חברת _______________, עו"ד, מ.ר. ________אני הח"מ, ___

 _, ח.פ. _________________, מאשר בזאת, כלהלן:________________________

_____________, ת.ז. __________בפני ע"י ה"ה  ההצעה לעיל נחתמה מטעם המציע .1

___________________, ת.ז. _________________, ____________________ ו

 יע, לאחר שהצהירו בפני, כי הבינו את תוכנה.המוסמכים לחתום בשם המצ

 המציע קיים ופועל כדין. .2

במוסדות ההחלטה על הגשת ההצעה וההתקשרות בהסכם השכירות התקבלה כדין,  .3

 המוסמכים של המציע בהתאם למסמכי המציע והחלטותיו.

 

 _______________________     תאריך: ___________
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 "ד, עו          

 

 

 

 

 

 פרטי המציע:

 

 _____________________________ שם המציע:

 

 _____________________________ כתובתו:

 

 _____________________________  טלפון:

 

 _____________________________  פקס':

 

 _________________________________  וחתימתו:)בתאגיד( חותמת המציע 

 

 _________________________________  :)בתאגיד( שמות החותמים מטעם המציע

 

 ________________________________ :)בתאגיד( תפקיד החותם/ים מטעם המציע

 

 

 ____________  תאריך:

 


