רשות מקרקעי ישראל – מרחב עסקי מרכז

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי
לחכירת מתחם בייעוד תעשייה
הכוללת הרשאה להקמת ותפעול אתר להטמנה ,טיפול ומחזור פסולת
באזור התעשייה הצפוני
שהם
היישוב:

שהם

הצעות לרכישת זכויות:

חכירה

ייעוד:

תעשייה

לוח זמנים למכרז:

מועד אחרון להגשת הצעות17/9/2018 :

מכרז מס' מר70/2018/

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לחכירת מתחם בייעוד לתעשייה ,הכוללת הרשאה
להקמת ותפעול אתר להטמנה ,טיפול ומחזור פסולת ,באזור התעשייה הצפוני ,שהם.
תוכן סעיפי המכרז:
 .1פרטי המתחם
 .2היבט תכנוני ופיזי
 .3מסלול המכרז
 .4תנאים נוספים
 .5תשלומים
 .6הגשת הצעה ,מועד אחרון להגשת הצעה ,תקופת ההצעה
 .7הפקדת ערבויות
 .8בחירת זוכה במכרז
 .9תנאים להתקשרות עם הזוכה
 .10הפרות וסעדים
 .11שינוי תנאי המכרז ,הארכת מועדים ,ביטול המכרז
 .12תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז
נספחים:

נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'1-
נספח ו'2-
נספח ז'
נספח ח'1-
נספח ח'2-
נספח ט'

טופס ההצעה
נוסח חוזה החכירה
חוק מקרקעי ישראל תש"ך1960-
נוסח ערבות לקיום ההצעה (ערבות הצעה)
החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1116בדבר סרבני רישום ונוסח ערבות
להבטחת רישום
תדריך אגף הנדסה בועדה המקומית לתכנון ובניה שהם
מכתב מהנדס מועצת חבל מודיעין
נספח המשרד להגנת הסביבה
עתירה מס' ת"א  ,22530-04-13א.ס.פ.י חברה לקידום פרויקטים
באיכות הסביבה (ישראל) בע"מ נ' ממ"י ואח'
תביעה לסילוק יד ,ת"א 29248-09-16
תקנון התכנית תשריטי המתחם

הזמנה לקבלת הצעות
רשות מקרקעי ישראל (להלן" :הרשות" או "רמ"י") ,מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה
מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של  49שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  49שנים בתנאים שיהיו
נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן" :החוזה") ,בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם
כמפורט בסעיף ( 1להלן" :אתר" או "מטמנה" או "מתחם"):
.1

פרטי המתחם
מספר מתחם

מספר גוש

500A

.2

4608
4609

מספר
חלקה (בחלק)

52-55
42-46

שטח במ"ר בערך

46,740

מחיר
מינימום ב₪-
(לא כולל
מע"מ)
30,677,920

גובה ערבות
לקיום ההצעה

4,214,000

היבט תכנוני ופיזי
.2.1

הוראות תכנוניות וזכויות בנייה
.2.1.1

על המתחם נשוא המכרז חלות תכניות כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה1965-
התקפות במועד פרסום המכרז ,שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
התכניות החלות (התקפות) הינן:

גז( 421-0626200 ,10/401/להלן "תכנית" או
"תב"ע")
תשריט חלוקה שמספרו תח 10/401/מיום
.24.06.2014

באם תהיה סתירה בין נתוני המכרז לבין נתוני התכנית ,תקבענה הוראות התכנית
והזוכה לא יוכל להלין על הרשות בעניין זה.
ייעוד המתחם הוא :תעשייה.
תקנון התכנית ותשריט המתחם מצ"ב כנספח ט' לחוברת המכרז.

.2.1.2

זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול ,שטח הבניה ,הצפיפות וכל ההוראות
והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתוכניות החלות על
המקרקעין נשוא המכרז ,ועל פי כל דין ,ובהתאם להנחיות שינתנו ע"י הרשות
המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות.
תדריך אגף הנדסה בועדה המקומית לתכנון ובניה שהם מצ"ב כנספח ו'1-

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות
בתכנית ,אם בשל מגבלות התכנית ,ואם בשל הנחיות שינתנו על-ידי הרשות
המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או
תנאי חוברת המכרז על נספחיה  -יחולו ההוראות המגבילות ,והמציע במכרז
לא יבוא אל הרשות בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

.2.2

.2.1.3

בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז ,גובה הרשות המקומית חלף היטל
השבחה מהרשות על פי חוק .חבות בהיטל השבחה שתחול ,ככל שתחול ,לאחר קביעת
הזוכה במכרז ,תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת הרשות.

.2.1.4

בגין כל שינוי ו/או הקלה בתכנית/בתכנון ביוזמת הזוכה ,הגורם (לפי קביעת רמ"י)
להגדלת הוצאות הפיתוח ,יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח ,גם אם
שינוי התוכנית/תכנון אינו בגדר שינוי תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר
לזכויות הקיימות.

.2.1.5

על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני
המלא ברשות המקומית ,ברשויות התכנון המוסמכות ובכל יתר הגופים הרלוונטים
לרבות המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,ורשות המים לרבות מסמכי
התכנית החלה על המתחם על נספחיה ,תיק המידע ברשות המקומית ,זכויות בניה,
גבולות המתחם ,שטחים גובלים ,קווי בנין ,התנאים להוצאת היתר בניה ,וכל מידע
תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות
המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז .מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת
המכרז משום מצג מחייב מצד הרשות .על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט
לעיל ,והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות
טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).

מצב המקרקעין
.2.2.1

המציע מצהיר כי ראה ובדק את המתחם כולל השטחים התפוסים ,מחוברים
הקיימים במתחם ,המטרדים /ממצאים הקיימים במתחם ,לרבות
המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים ,שיפועי הקרקע,
טופוגרפיה ,מפלסים ,דרכי הגישה ,ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח ,וכי
ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים ,המטרדים ,המפגעים
ההנדסיים והתת קרקעיים ,ולא יבוא לרשות בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
בגין האמור לעיל.

.2.2.2

במתחמים בהם קיימים עצים ,עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל
חשבונו של הזוכה ,בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם נדרש אחר,
בהתאם לכל דין.

.2.2.3

פירוט ממצאים:
.2.2.3.1

בשטח נשוא מכרז זה קיימים :משטח אספלט ,קירות בטון ,אלמנטים
מבטון ,קו ביוב ,ערמות עפר ופסולת .פינוי המטרדים יהיה באחריותו
ועל חשבונו של החוכר.

.2.2.3.2

במדרונות הגובלים עם תא השטח המיועד להטמנה נמצאו טמפרטורות
המעידות לכאורה על בעירות פנימיות .סקר בעירות אשר נערך בחודש
יולי  2017במתחם זיהה ממצאים המצביעים על חשד לקיום בערות.
הטיפול בבעירות יהיה באחריות הזוכה במכרז ויבוצע בתאום מלא
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ו/או המועצה המקומית
ובהתאם לנספח ז' לחוברת המכרז.
יוער כי בהינתן מועד עריכת הסקר ומכיוון והבעירות הינן דינמיות,
אפשר ויידרש עדכון הסקר ותכנית הכיבוי ע"י הזוכה במכרז.

.2.2.3.3

.2.2.4

במתחם נשוא מכרז זה מצויים שטחים שימשו בעבר את כוחות
הביטחון ,לפיכך נדרש החוכר לזהירות מיוחדת מחפצים חשודים וגופים
בלתי מוכרים .במקרה ויתגלה חפץ חשוד ,יידרש החוכר לפנות לגורמים
המוסמכים עפ"י דין בטרם ימשיך בביצוע העבודות.

מובהר כי פירוט מצב המתחם לרבות המטרדים והמפגעים שפורטו לעיל מובאים
למיטב הידיעה ,ובגין האמור לא יבוא הזוכה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי

רמ"י .אין באמור להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר
למתחם ,באחריות המציע לבדוק את מצב המתחם בפועל .על המציע לערוך בדיקות
עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה
לרבות טענת הסתמכות.
.2.2.5

היה והמתחם מושא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר עתיקות על ידי רשות
העתיקות ,ישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי ,פיקוח ,חפירות בדיקה
וחפירות הצלה במתחם .היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל
דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור:
.2.2.5.1

היקפי הפיקוח ,חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו ,כפי
שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות ,תשל"ח1978-
(להלן" :חוק העתיקות") ,הוראות התכנית ועל-פי כל דין.

.2.2.5.2

הזוכה מתחייב לפעול על-פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה
במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו ,במימונו ועל אחריותו בלבד.

.2.2.5.3

עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה
בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר
יתגלו במקום העבודות ,נכסי המדינה הם ,והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות
המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם
שהוא.

.2.2.5.4

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו ,יודיע הזוכה לנציג הממשלה,
כפי שתיקבע הרשות ,על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין
בדבר עתיקות.

.2.2.5.5

הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו
ימלאו אחר הוראות אלו.

.2.2.5.6

נתגלו עתיקות שגילוין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה,
תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה ,תשקול
הרשות את משך תקופת הביצוע.

.2.2.6

.2.2.5.7

כל עבודה שתתבצע בתת-הקרקע ,תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות ,על חשבונו
של הזוכה.

.2.2.5.8

הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות ו/או אחרות ,כלפי רמ"י ו/או מי
מטעמה ,בגין התנאים המפורטים לעיל.

הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול ,אדמה אבן ,פסולת
וכיו"ב ,בין בתקופת ההרשאה ובין לאחר תקופת ההרשאה ,אשר יווצרו כתוצאה
מפיתוח המתחם ו/או במהלך הבנייה ,וזאת בהתאם להוראות כל דין ,והוא לא יבוא
בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת ,כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה.
ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.
רמ"י ,לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים ,ככל שיהיו.

.2.2.7

על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה ,אשר יווצרו לאחר תקופת ההרשאה ,בהתאם
להוראות הדין .הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.

.2.2.8

המתחם מוקצה במצבו התכנוני ,המשפטי והפיזי הנוכחי ( .)AS ISהמציע מצהיר
כי ראה את המתחם ואת סביבתו ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית ,תכנונית,

משפטית ,והנדסית על כל חלקיהם ,ומצא את המתחם מתאים לצרכיו ולשביעות
רצונו המלאה ,והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למתחם,
לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.
על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות
המקומית או חברה מפתחת או המשרד להגנת הסביבה ,יהיו רשאים על פי שיקול
דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח המתחם טרם מסירתו לזוכה.
הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע
עבודות כאמור במתחם טרם קבלתו.
 .3מסלול המכרז
.3.1

כללי התחרות במכרז
.3.1.1

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד (בטופס הצעה אחד בלבד).
מציע שיגיש יותר מהצעה אחת ,בין אם יחידי ובין אם במשותף ,יראה רמ"י ,את כל
הצעותיו ,שלו ושל שותפיו ,כפסולות.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד .בני זוג
אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף ,יראה רמ"י את כל
הצעותיהם כפסולות.

.3.1.2

התחרות במכרז תהיה על המחיר המוצע עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ (להלן:
"המחיר המוצע").

.3.1.3

המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף ( 1עמודה שכותרתה "מחיר
מינימום לקרקע בש"ח (לא כולל מע"מ)) (להלן" :מחיר מינימום") ,הצעה שתכלול
מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז
זה.
מחיר המינימום שפורסם במכרז למתחם חושב באופן הבא:
שומת השמאי 80% X 91% X
המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום.
שומת השמאי מגלמת הן את תקופת ההטמנה והן את ייעוד הקרקע בהתאם לתכנית.

.3.1.4
.3.2

כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר יציע את המחיר המוצע הגבוה ביותר ,לא כולל מע"מ,
לאחר שהביא בחשבון את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו (להלן" :הזוכה").

המציע
.3.2.1

רשאי להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד או תאגיד.

.3.2.2

בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע מציע או קבוצת מציעים בהתאם להקשר
הסעיף .בכל מקום בו מצוין "זוכה" משמע זוכה או קבוצת זוכים בהתאם להקשר
הסעיף.

.3.2.3

בהצעה משותפת (יותר ממציע אחד) תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע
במשותף ,והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות
הדדית .במקרה של הפרה או אי-קיום תנאי המכרז ע"י אחד מהשותפים ,מתבטלות
מאליהן הצעות יתר השותפים ורמ"י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו
כפיצוי קבוע ומוסכם ,בכפוף לתנאי המכרז (סעיף  10להלן ) ולהחכיר את המתחם
לאחר.

.3.2.4

ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל ,תש"ך ,1960-תהיה
ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי
ישראל תש"ך.1960-
 חוק מקרקעי ישראל תש"ך 1960-מצ"ב כנספח ג' לחוברת המכרז.

.3.2.5
.3.3

חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית ,או פיתוח בתחומי התכנית
נשוא מכרז זה ,יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה.

מימוש ייעוד המתחם
לצורך מימוש ייעוד המתחם כמפורט בתכנית ,תעניק רמ"י לזוכה במכרז ,הרשאה לשימוש
במקרקעין להקמה ותפעול אתר להטמנה ומחזור של פסולת יבשה לסוגיה ולצורך שיקום
האתר על פי התכנית ,התנאים שייקבעו ועל פי כל דין (להלן ולעיל "מטרת ההרשאה").
תקופת ההרשאה לשימוש הנ"ל הינה למשך  15שנים החל מיום אישור ועדת המכרזים על
זוכה במכרז (להלן":המועד הקובע") בחלוקה הבאה:
 10שנים לצורך הטמנה או עד למקסימום הקיבולת.
 5שנים נוספות לתקופת הבדק
הכל בהתאם להוראות התכנית ובכפוף לה (להלן ולעיל "תקופת ההרשאה").
בתום תקופת ההרשאה ,לאחר סגירה ושיקום אתר ההטמנה כמפורט להלן ובכפוף לאישור
המשרד להגנת הסביבה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,יממש הזוכה במכרז את יעוד
המתחם עפ"י התוכנית.
ויודגש ,האחריות ליצירת התנאים הדרושים למימוש הייעוד בהתאם לתב"ע מוטלת על
הזוכה במכרז ועל כך לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לרמ"י ו/או מי מטעמה.
.3.3.1

תנאים להפעלת מטמנה
הזוכה במכרז מתחייב להקים ולהפעיל את האתר לשם שיקומו ע"י מילויו בפסולת
יבשה/בניין ופעילות של מחזור פסולת על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והוועדה
המקומית לתכנון ובנייה (להלן ולעיל" :הטמנה").
על המציע לבדוק בעצמו את שטח המתחם ,את מצבו המשפטי ,את מצבו התכנוני,
את דרכי הגישה לשטח האתר וכן את כל הדרוש לשם ביצוע מלא של מטרת
ההרשאה ,לרבות ,תנאי רשיון עסק והיתר בניה .יודגש ,כי אין בתוכנית דרך גישה
לאתר .באחריות הזוכה במכרז ועל חשבונו ,להסדיר דרך גישה לאתר בתוך התקופה
הנ"ל וזאת בהתאם למכתב מהנדס מועצת חבל מודיעין המצ"ב כנספח ו.2-
בתקופת ההרשאה ולפני תחילת ההטמנה יהיה על הזוכה במכרז לקבל את כל
האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע פעולות בהתאם למטרת ההרשאה בשטח
האתר .הזוכה במכרז יפעל על פי האמור באישורים והיתרים אלה ותוך הקפדה על
הוראות התוכנית.

.3.3.2

תקופת הבדק
תקופת בדק של  5שנים או ע"פ קביעת רשות מקרקעי ישראל ו/או המשרד להגנת
הסביבה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,על מנת להבטיח את שלמות פרטי
השיקום ,לרבות צמחייה שהובאה לאתר ,וניטור השפעות סביבתיות.
הזוכה במכרז יבצע את כל עבודות הסגירה ושיקום המטמנה עפ"י הנחיות המשרד
להגנת הסביבה ,הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והתוכנית .האחריות הכוללת
לשיקום תחול על הזוכה במכרז ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,לאורך
תקופת הבדק של  5שנים מסיום ההטמנה (תקופת הבדק להלן) ו/או עד גמר
ההשפעות הסביבתיות של אתר ההטמנה עפ"י היתר הבניה ותוכנית השיקום
המאושרת.

.3.3.3

אורכה לתקופת ההרשאה
ככל וטרם מוצתה הקיבולת המאפשרת מימוש הייעוד כמפורט במסמכי התכנית,
רשאית רמ"י ,בכפוף לאישור מוסדות התכנון והמשרד להגנת הסביבה ,לאשר הארכה
של תקופת ההרשאה.

 .4תנאים נוספים
.4.1

התחייבות הזוכה לטיפול ברוכשי היחידות
הזוכה יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד
לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן" :רישום הזכויות") ,לרבות הכנת תכניות
מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין ,העברת זכויות ,רישום עיקולים ,מתן התחייבויות
לרישום משכנתא ,רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות ,רישום בית משותף במבנים בעלי
שתי יחידות ומעלה ,בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויות.
למען הסר ספק ,יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י החוזה ו/או מכוח הדין ,לעניין
רישום הזכויות ,תבוצע ותרשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י
וספריה ,והזוכה לא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי היחידות במתחם לצורך קבלת
שירותים ,לרבות :התחייבות לרישום משכנתא ,העברת זכויות ,רישום הערות אזהרה.

.4.2

התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר פרצלציה (חלוקה)
הזוכה יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד
לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן" :רישום הזכויות") ,לרבות הכנת תכניות
מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין ,העברת זכויות ,רישום עיקולים ,מתן התחייבויות
לרישום משכנתא ,רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות ,רישום בית משותף במבנים בעלי
שתי יחידות ומעלה ,בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויות.
למען הסר ספק ,יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י החוזה ו/או מכוח הדין ,לעניין
רישום הזכויות ,תבוצע ותירשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י
וספריה ,והזוכה לא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי היחידות במתחם לצורך קבלת
שירותים ,לרבות :התחייבות לרישום משכנתא ,העברת זכויות ,רישום הערות אזהרה.

.4.3

מגבלות על העברת זכויות
הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר ,אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז ,ובכלל זה
דרישות התשלום במלואן וחתימה על חוזה חכירה כמתחייב מתנאי המכרז .העברת זכויות
לאחר עמידה בתנאי התשלום וחתימה על חוזה חכירה ,תהיה בהתאם להוראות חוברת
המכרז על נספחיה ,ונהלי הרשות.

.4.4

סרבני רישום
.4.4.1

מציע אשר הינו חברה קבלנית אשר הוגדרה כסרבנית רישום ,כהגדרתה בהחלטת
מועצה מקרקעי ישראל  1116מיום  ,5.9.07עד למועד האחרון להגשת הצעות ,יהיה
מנוע מלהשתתף במכרז והצעתו תיפסל ,אלא אם כן יצרף להצעתו במכרז ערבות
בנקאית אוטונומית וצמודה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז (להלן" :ערבות להבטחת
רישום") ,להבטחת השלמת הרישום ,לא יאוחר מ 7-חודשים מהמועד האחרון
להגשת הצעות (להלן" :המועד האחרון לרישום") ,של כל הבניינים שבהם חל עיכוב
ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים ,והרשות הגישה לגביהם תביעה
משפטית.

.4.4.2

הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א ,1981-והמופיעות
ברשימה בסעיף  2.4.4להוראת תכ"מ  7.7.1וכפי שתעודכן מעת לעת.

.4.4.3

ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח
שלה .במידה וערבות לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל ההצעה על הסף.

.4.4.4

הערבות להבטחת רישום תהא בסך  ,₪ 100,000ובתוקף לתקופה של  7חודשים
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,קרי עד ליום .17.04.2019

.4.4.5

הערבות להבטחת רישום תחולט במקרה בו עד המועד האחרון לרישום ,לא נרשמו כל
הבתים המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הערבות להבטחת רישום,
בכפוף לאמור בסעיף  10.2להלן.

.4.4.6

מובהר כי הערבות להבטחת רישום ,תצורף להצעה בנוסף לערבות הבנקאית הרגילה
הנדרשת בהתאם להוראות המכרז.

.4.4.7

לתשומת לב המציע ,באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו ,www.land.gov.il
מפורסם מידע בנוגע לחברות קבלניות סרבניות רישום ,ועל המציע מוטלת האחריות
לעיין באתר ולהצליב מידע זה עם המידע שברשותו.

.4.4.8

מציע שהוא חברה קבלנית ובעלי השליטה (כהגדרתם בחוק נירות ערך התשכ"ח-
 )1968בחברה שהם בעלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרבנית רישום ,יחויבו להפקיד
ערבות להבטחת רישום.

 החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר סרבני רישום ונוסח ערבות להבטחת רישום מצ"ב
כנספח ה' לחוברת המכרז.
.4.5

תיקון מס'  4לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)
תשומת ליבו של הזוכה מופנית לתיקון מס  4לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) (דיווח לממונה) ,התשס"ט ,2008-ועליו לדווח לממונה לפי החוק האמור ,בסמוך
לחתימה על חוזה המכר ,ל גבי מכירת כל דירה בפרויקט הבנייה ,את שם קונה הדירה ,שם
המוכר ,פרטי המקרקעין ,נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנו לטובת הקונה בהתאם להוראות
סעיף  2לתיקון החוק האמור.

.4.6

איסור אפליה
הזוכה מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק היחידות ,והוא מצהיר בזאת כי הוא
יודע ,שאם יפר התחייבות זו ,הרשות תהא רשאית ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה
על פי דין ,לבטל זכייתו במכרז זה ולבטל את החוזה שיחתם עמו בעקבות הזכיה ו/או לדרוש
ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור  15%מהתמורה בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד
היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום ,ולא יהיו לו כל טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הרשות במקרה כזה.

.4.7

איסור תיאום הצעות
המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של
מציע אחר לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה .הצעה שנעשתה בניגוד לאמור
בסעיף זה ,תיפסל ,והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה ,בכפוף לסעיף  10להלן.

.4.8

תנאים מיוחדים
.4.8.1

ידוע לחוכר כי חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה זה.

.4.8.2

החוכר מצהיר ומתחייב כי היה והשטח נשוא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר
עתיקות ע"י רשות העתיקות ,הוא יבצע את כל הפעולות הנדרשות עפ"י כל דין בנוגע
לטיפול בעתיקות ,ויישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה בכך ,לרבות בעלויות הפיקוח,
סקר ארכיאולוגי ,חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה ,שימור העתיקות והעתקתן ,הכל
כפי שיידרש על ידי רשות העתיקות.

.4.8.3

על אף האמור במבוא או בתנאי חוזה זה ,תמורת אישור הרשות להגדלת קיבולת
הבניה של שטחים עיקריים ו/או שטחי שירות או לכל שינוי שבעקבותיו יעלה ערך
המקרקעין נשוא חוזה זה כתוצאה מהשינוי ,בין בדרך של הקלה בין בדרך של שינוי

תכנית מפורטת ובין בכל דרך אחרת זכאית הרשות ,בין היתר ,לתמורה נוספת
בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.
בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז ,תפעל רמ"י בהתאם להסכם בינה
לבין הרשויות המקומיות בדבר תשלום חלף היטל השבחה.
.4.8.4

ידוע לחוכר כי מגרש  A103שייעודו דרך ,אינו נכלל בתחום המקרקעין מושא חוזה
זה.
לצורך מימוש ייעוד המתחם כמפורט בתכנית ,תעניק רמ"י לחוכר ,הרשאה לשימוש
בשטח מגרש  A103להקמה ותפעול אתר להטמנה ומחזור של פסולת יבשה לסוגיה
ולצורך שיקום האתר על פי התכנית ,התנאים שייקבעו ועל פי כל דין.

.4.8.5

ידוע לחוכר כי רשומה בלשכת רישום המקרקעין זיקת הנאה ביחס למקרקעין נשוא
המכרז והוא מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות לרשות
בגין האמור.

.4.8.6

בהתאם לתדריך אגף הנדסה בועדה המקומית לתכנון ובניה שהם ,המצ"ב כנספח ו'-
 ,1זכויות בניה במגרש  5Bהינן  50%מתוך ( 70%משטח המגרש) שטח עיקרי ,וזאת
בעקבות הגשת תוכנית לניצול זכויות הבעלים של מגרש  A5לניוד זכויות הבניה
ממגרש  B5למגרש  A5בין מגרשים בתחומי התוכנית .ככל והתוכנית תסורב ,והחוכר
יוכל לנצלן יהיה עליו לשלם תמורה נספת כמפורט בסעיף  4.8.3לעיל.
באחריות המציע לברר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה את היקף זכויות הבנייה
במגרשים מושא מכרז זה .בגין הנ"ל לא יבוא המציע בכל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כספית ו/או אחרת לרמ"י ו/או למי מטעמה.

.4.8.7

ידוע לחוכר כי בשטח מושא מכרז זה קיימים משטח אספלט ,קירות בטון ,אלמנטים
מבטון ,קו ביוב ,ערמות עפר ופסולת .פינוי המטרדים יהיה באחריותו ועל חשבונו של
החוכר.

.4.8.8

ידוע לחוכר כי בהתאם לממצאי סקר בעירות שנערך במתחם זוהו ממצאים
המצביעים על חשד לקיום בערות .הטיפול בבעירות יהיה באחריות הזוכה ויבוצע
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

.4.8.9

ידוע לחוכר כי במתחם מושא מכרז זה מצויים שטחים שימשו בעבר את כוחות
הביטחון .לפיכך נדרש החוכר לזהירות מיוחדת מחפצים חשודים וגופים בלתי
מוכרים .במקרה ויתגלה חפץ חשוד ,יידרש החוכר לפנות לגורמים המוסמכים עפ"י
דין בטרם ימשיך בביצוע העבודות.

 .4.8.10עתירה שמספרה ת"א  ,22530-04-13א.ס.פ.י חברה לקידום פרויקטים באיכות
הסביבה (ישראל) בע"מ נ' ממ"י ואח' ,לגבי זכויות במקרקעין מושא מכרז זה ,נדחתה
בתאריך  13.01.16בבית משפט המחוזי מרכז-לוד (ערעור שהוגש נדחה בתאריך
 )15.11.17פס"ד מצ"ב כנספח ח 1-לחוברת המכרז.
בעקבות האמור הגישה הרשות תביעה לסילוק יד (ת"א  ,)29248-09-16בין היתר ,לגבי
המקרקעין מושא מכרז זה .בתאריך  12.03.2017התקבלה בקשת הרשות לסעד זמני
האוסר על כניסה למקרקעין מושא מכרז זה .החלטת בהמ"ש מיום  13.03.2017מצ"ב
כנספח ח 2-לחוברת המכרז.
 .4.8.11רק בתום תקופת ההרשאה ,לאחר סגירה ושיקום אתר ההטמנה כמפורט להלן
ובכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,יממש
הזוכה במכרז את יעוד המתחם עפ"י התוכנית.
החוכר מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ,כספיות
ו/או אחרות ,לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו/או מי מטעמה בגין התנאים
המפורטים לעיל.

 .5תשלומים
.5.1

.5.2

כללי
.5.1.1

סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף  1ובתנאי
המכרז הינם ,בין היתר ,תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף
האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה
במכרז בטלה ומבוטלת.

.5.1.2

חוזה החכירה ייחתם עם הזוכה ,אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת
המכרז (לפי העניין) ,ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע ,כמפורט בטבלה
שבסעיף  1ובתנאי המכרז והעמדת ערבויות (ככל שנדרש) ,כמפורט בסעיף  7לחוברת
המכרז.

.5.1.3

הזוכה (או מיופה כוחו) יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות לצורך קבלת שוברי
תשלום.

.5.1.4

יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י חל בימים בהם אין קבלת
קהל ,או בימים בהם משרדי רמ"י יהיו סגורים ,יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש
כי יש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

.5.1.5

כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י ,חל בימים בהם אין פעילות
בנקאית במשק ,תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית.
ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית ,ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש
פעילות בנקאית במשק.

.5.1.6

לידיעת המציע/הזוכה ,ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע
התשלום בפועל ישתנה שיעור המע"מ ,יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים
הנדרשים בחוברת המכרז ,בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

תנאי תשלום עבור הקרקע (להלן" :התמורה")
.5.2.1

.5.3

מימוש הערבות והשלמת התמורה ,בתוספת מע"מ.
.5.2.1.1

עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז (להלן" :אישור ועדת מכרזים")
תממש הרשות את הערבות לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף  ,7וזאת
כתשלום ראשון על חשבון התמורה.

.5.2.1.2

במידה וסכום הערבות שמומשה על ידי הרשות קטן מסכום התמורה,
בתוספת מע"מ ,יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה ,בתוספת מע"מ,
וזאת תוך  90יום מיום אישור ועדת מכרזים.

.5.2.1.3

ככל שהזוכה לא ישלים תוך  90יום מיום אישור ועדת מכרזים את
התשלום בגין התמורה עבור הקרקע ,בתוספת מע"מ ,תבוטל הזכייה,
ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את הערבות (בסך הנקוב בטבלה לעיל
שבסעיף  ,)1וזאת בכפוף לסעיף  10.2להלן.

.5.2.1.4

למען הסר ספק  -לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע
ביום התשלום בפועל.

הוצאות פיתוח:
.5.3.1

עבודות הפיתוח והתשתית ועבודות המים והביוב מבוצעות על ידי המועצה המקומית
שהם (להלן" :המועצה המקומית ו/או החברה המפתחת") .בגין העבודות תגבה
המועצה המקומית ,ישירות מהזוכה ,אגרות והיטלים בהתאם לחוקי העזר
העירוניים.

.5.3.2

.5.4

העבודות הינן באחריותה המלאה של המועצה המקומית .המציע מצהיר ומתחייב כי
לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בכל הכרוך בטיב העבודות או לוחות
הזמנים ,וככל שיהיו לו טענות בעניין זה הוא מתחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ"י.

מיסים ,היטל השבחה ,אגרות והיטלי פיתוח
.5.4.1

הזוכה ישא בכל המיסים (כגון מס רכישה) החלים עליו בהתאם לדין.

.5.4.2

הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה
עד למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים ,ואשר בגינה גובה הרשות המקומית
חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק .ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית
שתאושר לאחר הזכייה ,ישא הזוכה בתשלום ,ולא יבוא לרשות בכל טענה ו/או
דרישה תביעה בשל כך.

.5.4.3

בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע ,וסה"כ תשלומי הוצאות הפיתוח (והוצאות
פיתוח נוספות) ,ישלם הזוכה במכרז דמי הקמה ,אגרות והיטלים לרשות המקומית
ו/או לתאגיד המים בהתאם לדין ולחוקי העזר התקפים.

.5.4.4

באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי
בענין אגרות ,היטלי פיתוח ודמי הקמה ,לרבות קיומם של חובות קודמים .מובהר כי
הזוכה ישא בכלל החיובים ,האגרות ,ההיטלים ,דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין
וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המתחם/ים נשוא מכרז זה ,לרבות חובות עבר
לרשות המקומית ותאגיד המים בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה ,ולרבות כל
פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים ,בכפוף לאמור לעיל .הזוכה
לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

.5.4.5

בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים
והביוב לתשלום הוצאות פיתוח ,דמי הקמה ,היטלים ו/או אגרות בגין המתחם/ים
נשוא המכרז ,מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה
ראשונה לשלמם.

 .6הגשת ההצעה ,מועד אחרון להגשת הצעות ,תקופת ההצעה
.6.1

ההצעה תוכנס במעטפה סגורה (להלן" :המעטפה") לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה
במרחב העסקי הרלוונטי .על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של
המציע .יובהר ,כי לא יתקבלו הצעות אשר ישלחו בדואר או בפקס.

.6.2

ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:
.6.2.1

טופס ההצעה המצ"ב כנספח א' לחוברת המכרז חתום על ידי כל אחד מיחידי
המציע.

.6.2.2

צילום תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחידי המציע
ו/או תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחידי המציע.

.6.2.3

ערבות בהתאם להוראות סעיף  7להלן.

.6.2.4

מיופה כח  -יפוי כוח בהתאם להוראות סעיף  6.10להלן.

.6.3

המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס ההצעה ו/או את מסמכי המכרז .כל שינוי
בנוסח המקורי של טופס ההצעה ו/או מסמכי המכרז ,לרבות הוספה ,מחיקה ,השמטה ,התניה
או הסתייגות ,יביא לפסילת ההצעה.

.6.4

הצעת המציע תהא סופית ובלתי מותנית ,והמציע יהא מנוע מכל טענה ו/או דרישה לביטול
העסקה.

.6.5

המציע ימלא בטופס ההצעה את המחיר המוצע עבור הקרקע ללא מע"מ .מובהר לזוכה כי
עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע ,בתוספת מע"מ .בנוסף ,יישא הזוכה בתשלום הוצאות
הפיתוח , ,מיסים ,אגרות והיטלים ,הכול כמפורט לעיל בסעיף  5לחוברת המכרז.

.6.6

ככל ותהיה אי התאמה בין המחיר המוצע בספרות לבין המחיר המוצע במילים ,תבחר ועדת
המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים ,כאשר תינתן עדיפות
לסכום הנקוב בספרות.

.6.7

המציע (לרבות הגשת הצעה משותפת) יגיש הצעה בטופס הצעה אחד בלבד (נספח א' לחוברת
המכרז).

.6.8

הגשת הצעה על ידי תאגיד:
הצעה למכרז יכול שתוגש על ידי תאגיד בחתימת מורשי החתימה המוסמכים ובצרוף תעודת
רישום של התאגיד .יש לצרף אישור רו"ח או עו"ד לפיו החתומים על ההצעה הינם מורשי
החתימה של התאגיד המוסמכים לחתום על מסמכי המכרז (נוסח אישור כאמור ,נמצא בסעיף
 8לטופס ההצעה (נספח א' לחוברת המכרז)).
תאגיד לא יכול להגיש הצעה באמצעות מיופה כוח.

.6.9

הגשת הצעה משותפת:
.6.9.1

הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים (להלן" :הצעה
משותפת") .בהצעה משותפת ,יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז ,על
ידי כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת .בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים
בלתי מסוימים (מושע).

.6.9.2

הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים ,יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו
היחסי של כל יחיד במתחם .ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד .במידה ולא
יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים .יובהר
כי לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה
למכרז.

.6.9.3

הוגשה הצעה משותפת ,תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף
והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

 .6.10הגשת הצעה באמצעות יפוי כח
 .6.10.1הצעה עבור אחר תוגש בצרוף יפוי כח .יפוי הכח כאמור יוגש במקור או בהעתק
מאושר ע"י עו"ד .אם מיופה הכח אינו עו"ד יפוי הכח יהיה נוטריוני.
 .6.10.2במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל
המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה
במכרז בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית.
 .6.10.3מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד ,במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת
תפסלנה כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו .בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי
כלשהו ,ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המתחם .בכל מקרה ,ישולמו
התשלומים במלואם בשובר אחד ,ללא פיצול שוברי התשלום.
 .6.11המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך  17/9/2018בשעה  12:00בצהרים (להלן:
"מועד אחרון להגשת הצעות") .ההצעה תוגש ידנית לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה,
בכתובת :רשות מקרקעי ישראל ,בנין קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,4תל אביב,
בימים ובשעות קבלת קהל כמקובל במרחב.
 .6.12על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי הרשות נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי
לארוך זמן ממושך .הצעות שלא תהיינה ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים עד לתאריך
והשעה הנקובים לעיל ,לא תתקבלנה.

 .6.13כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב את המציע ,מהמועד בו
תוכנס לתיבת המכרזים ,ועד ליום ( 14.02.2019להלן" :תקופת ההצעה").
 .6.14המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית.
 .6.15על אף האמור לעיל ,מציע אשר הכניס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות
הודעה בכתב על ביטול הצעתו שהוגשה למכרז (להלן" :הודעת ביטול") ו/או כתב הצעה
מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז (להלן ובהתאמה" :הצעה מתוקנת" ו"-הצעה
קודמת" ) ,יראו את ההצעה הקודמת כבטלה .מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת
ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות ,ההצעה הקודמת
תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל.
 .7הפקדת ערבויות
.7.1

ערבות לקיום הצעה
.7.1.1

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל
בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז לכל הפחות בסכום המפורט בטבלה שבסעיף ( 1להלן
ולעיל" :ערבויות או "הערבות") .הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,תשמ"א ,1981-והמופיעות ברשימה בסעיף  2.4.4להוראת תכ"מ  7.7.1וכפי
שתעודכן מעת לעת .יש לצרף ערבות מקורית ובנוסח המצ"ב בלבד .מציע שיצרף
המחאה בנקאית הצעתו תיפסל.
הערבות תהיה בתוקף לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,ולפחות עד
ליום .14.02.2019

 נוסח ערבות לקיום ההצעה מצ"ב כנספח ד' לחוברת המכרז.
.7.1.2

שם החייב בערבות/ערבויות יהיה זהה לשם המציע .בהצעה משותפת ,ניתן לצרף
ערבות בנקאית בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחידי המציע .למען הסר ספק,
יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע .במידה ושם החייב
בערבות הבנקאית לא יהיה זהה לשם המציע ,תפסל ההצעה על הסף.

.7.1.3

ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח
שלה .במידה וערבות לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל ההצעה על הסף.

.7.1.4

הערבות שצורפה להצעה הזוכה תמומש במלואה מיד לאחר הזכייה במכרז.

.7.1.5

הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז ,בדואר רשום ,בהתאם לכתובת
המצוינת בפרטי ההצעה.

 .8בחירת זוכה במכרז
.8.1

ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו (להלן" :ההצעות הכשרות") ,יובאו
לדיון בפני ועדת המכרזים של הרשות אשר תקבע את ההצעה הזוכה.

.8.2

ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות
הכשרות (להלן ולעיל" :הזוכה") ,וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או
סמכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי דין.

.8.3

במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר ,שהינן זהות ,ייערך תיחור בין מציעים אלה
לקביעת הזוכה .התיחור ייערך בהתייחס למחיר המוצע עבור הקרקע.
יובהר כי באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו ,ובמקרה זה ועדת המכרזים תיראה
בהצעתו המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך התיחור ,ובכל מקרה הוא לא יהיה רשאי
לחזור בו מהצעתו.

במידה והמציעים בעלי ההצעה הזהה כאמור לעיל יחליטו להותיר את הצעותיהם המקוריות,
תערוך ועדת המכרזים הגרלה בניהם.
.8.4

על אף האמור בסעיף זה ,הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז
בכל עת ,כמפורט בסעיף  10להלן ,ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות
לקבל הצעה כלשהי לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע ,הוא הגבוה ביותר.

.8.5

יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות
ו/או החברה המפתחת ו/או מי מטעם ,לביצוע עבודות תשתית ו/או עבודות פיתוח
במגרשים/מתחמים בתחומי התכנית.

 .9תנאים להתקשרות עם הזוכה
.9.1

עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים
יסודיים למימוש הזכייה:
.9.1.1

הזוכה שילם לרשות במועד את התמורה עבור הקרקע.

.9.1.2

הזוכה המציא (מסר) לרשות חוזה חכירה חתום על ידו תוך  90ימים ממועד אישור
ועדת המכרזים.

.9.2

התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף
האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז.

.9.3

במקרה בו הזוכה לא יקיים את אחד או יותר מהתנאים המפורטים לעיל ,יחשב הדבר כהפרת
התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז ,זכייתו תבוטל לאלתר ,ויחולו הוראות סעיף  10להלן
בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.

.9.4

על אף האמור לעיל ,במקרה בו הזוכה שילם את מלוא התמורה עבור הקרקע ,ולא עמד בסעיף
 9.1.2תאפשר הרשות לזוכה לרפא את הפגם.

.9.5

בכפוף לאמור לעיל ,יחתם עם הזוכה במכרז חוזה חכירה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.

.9.6

יובהר ,כי הרשות תחתום על חוזה אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה
ורק איתם( .לדוגמא :אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות ,עליהם
לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה).
על אף האמור ,ככל שיוקם ע"י המציע (לרבות יחידי המציע  /מציעים) תאגיד חדש לאחר
המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז ,תחתום הרשות עם התאגיד החדש שהוקם
(במקום המציע שזכה)  ,ככל והתקיימו התנאים (המצטברים) הבאים:
.9.6.1

ה מציע (לרבות יחידי המציע  /מציעים) ציינו במפורש בטופס ההצעה למכרז (נספח
א') ,כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה.

.9.6.2

המציע המציא לרשות "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" לפני המועד האחרון בו
עליו להמציא לרשות חוזה חכירה החתום על ידו (סעיף  9.1.2לעיל).
לעניין "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" :על המציע להמציא  2אישורים ,האחד בו
יופיע המוכר :רמ"י והרוכש :שם המציע שזכה במכרז ; השני ,בו יופיע המוכר:
המציע שזכה במכרז והרוכש :התאגיד החדש שהוקם .יושם אל לב ,כי ככל שהאישור
מותנה ,יש להמציא אישור לאחר תשלום.

.9.7

חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה כאמור.

 .10הפרות וסעדים
 .10.1ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה  16ב(ב) לתקנות חובת
המכרזים כאמור להלן ,ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות לקיום הצעה (עד

לסכום גובה הערבות לקיום הצעה המופיע בטבלה שבסעיף  )1והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש
בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה ,לא יאוחר מ 30-יום מיום אישור
ביטול העסקה/זכייה.
תקנה 16ב(ב)" :ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע ,כולה
או חלקה ,אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:
 .10.1.1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .10.1.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .10.1.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;
 .10.1.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.
 .10.2אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל ,כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות
אחרים המוקנים לרשות על פי דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות רשאית לתבוע
ביצוע בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין
הנזקים שנגרמו או יגרמו לרשות ,ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י
המציע.
 .10.3בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל ,תהא הרשות רשאית לראות את
ההצעה כבטלה מעיקרה ,ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע .הרשות תהא חופשיה
ורשאית לעשות במתחם או לגביו כל פעולה ו/או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצא לנכון.
 .11שינוי תנאי המכרז ,הארכת מועדים ,ביטול המכרז
 .11.1שינוי תנאי המכרז
 .11.1.1הרשות תהא רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי
המכרז (להלן" :שינוי תנאי המכרז") .החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול
שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות .הודעת השינוי אשר פורסמה באתר
האינטרנט של הרשות ,תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את
המציע.
 .11.1.2הרשות תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות באתר האינטרנט.
 .11.1.3באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי
המכרז אשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם .המציע/הזוכה לא יבוא בכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.
 .11.2הארכת מועדים
 .11.2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  11לעיל ובכפוף לאמור בו ,רשאית הרשות לדחות
כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז ,לרבות המועד האחרון להגשת הצעות,
ככל שתימצא לנכון ,ואף מספר פעמים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .אין באמור לעיל
משום חובה כלשהי על רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת
מציע זה או אחר ,מכל סיבה שהיא.
 .11.2.2המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי
בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

 .11.3ביטול/הקפאת המכרז
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  11לעיל ובכפוף לאמור בו ,הרשות תהא רשאית,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת ,ולמציע או לזוכה לא
תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות בגין כך.
 .12תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז
 .12.1במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל ,תדון הרשות
בבקשה להכריז על המציע בעל ההצעה השנייה בגובהה (להלן" :מציע מס'  )"2כזוכה במכרז,
זאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 .12.1.1לא יאוחר מ 90 -יום מתאריך אישור ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ,הגיש
מציע מס'  2בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז.
למען הסר ספק ,מובהר כי הרשות לא תודיע למציע מס'  2באם הזוכה במכרז לא עמד
בתנאי הצעתו וזכייתו בוטלה .פניית מציע מס'  2לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו
בלבד.
 .12.1.2מציע מס'  2הסכים לשלם לרשות את התשלום שנערך על פי התחשיב להלן.
 .12.2להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום שיידרש מציע מס'  2לשלם:
 .12.2.1שומת שמאי ממשלתי תוכפל ב 91% -או  51%או  , 31%בהתאם לזכות החכירה או
באזור העדיפות הלאומית בו מצוי המתחם או  100%במקרים של שיווק במכר וכאשר
המתחם אינו מצוי באזור עדיפות לאומית א' או ב' ,וזה יהיה הסכום אליו תושווה
הצעת הזוכה המקורי במכרז.
 .12.2.2כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה
לעיל) :תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס'  2כזוכה במכרז ,במידה
והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי
במכרז מוכפל ב , 90% -או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל  ,או על המחיר
שהציע מציע מס'  2במכרז ,הגבוה מבין שלושת הסכומים.
 .12.2.3כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה
לעיל) :תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס'  2כזוכה במכרז במידה
והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על  90%מהצעת הזוכה המקורי
במכרז או על המחיר שהציע מציע מס'  2במכרז ,הגבוה מבניהם.
 .12.3הסכום לתשלום שרמ"י יחשב יכלול תוספות כלהלן:
 .12.3.1תוספת הצמדה למדד הצרכן ממדד הבסיס (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה
המקורי ) ,ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס'  2כזוכה ,יובהר כי אם המדד
הידוע בעת ההכרזה על מציע מס'  2כזוכה ,יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום
ללא שינוי.
 .12.3.2על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף  12.7.2תחושב תוספת ריבית על מספר הימים
מתאריך החלטת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת
המכרזים המכריזה על מציע מס'  2כזוכה במכרז .שיעור הריבית יהיה זה הנקוב
בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,הידוע במועד עריכת החישוב.
 .12.3.3החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס'  2כזוכה במכרז ,יהיה עליו להשלים יתר
הפעולות והתשלומים הנדרשים בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב
ההכרזה של הוועדה על מציע מס'  2כזוכה במכרז .יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז
יחולו במלואם על מציע מס'  ,2מלבד השינויים המחויבים כאמור להלן.

 .12.3.4תנאי התשלום בגין התמורה עבור הקרקע ,הוצאות הפיתוח ,הוצאות הפיתוח
הנוספות ,לרבות לוחות הזמנים ,יהיו זהים לאלה המפורטים בתנאי המכרז לעיל ,אך
התאריך הקובע לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם לתנאי המכרז ,יחול
ממועד אישור ועדת המכרזים על מציע מס'  2כזוכה במכרז.

נספח א'
טופס ההצעה

רשות מקרקעי ישראל – מרחב עסקי מרכז
טופס הצעה למכרז מס' מר70/2018/
בהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות ,ולאחר שעיינתי בחוברת המכרז שבכותרת (להלן" :חוברת
המכרז") והבנתי את תוכנה ,הנני מגיש הצעתי למכרז כמפורט להלן:
 .1חתימתי על נספח זה מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז על
נספחיה ומסמכיה בשלמותה לרבות נוסחי החוזים המצורפים לחוברת המכרז ,ולרבות מודעות אשר
פורסמו \ יפורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן" :רשות" או "רמ"י").
 .2הצעתי זו מוגשת לאחר שביקרתי במתחם ,ראיתי ובדקתי אותו ,אני מעוניין להשתתף במכרז על-פי
תנאיו ואני מציע לחכור את המתחם בהתאם להצעתי כמפורט להלן.
 .3ידוע לי כי ,התחרות במכרז היא על המחיר עבור הקרקע בלבד (לא כולל מע"מ) ,והכול בהתאם לתנאי
המכרז על נספחיו.
 .4המחיר המוצע עבור הקרקע לא כולל מע"מ במתחם מס' :500A
בספרות__________________________₪
במילים
_____________________________________________________________________ ₪
ככל שתהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין הסכום הנקוב במילים ,תבחר הרשות
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים ,כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב
בספרות.
למען הסר ספק ,המחיר המוצע על ידי הינו עבור הקרקע בלבד (ללא מע"מ) ,ואינו כולל :הוצאות
פיתוח (מכל סוג) ,מיסים ,אגרות ,היטלים ,דמי הקמה וכיו"ב ,וכל תשלום אחר החל על הקרקע,
ככול והינו חל.
 .5הערות:
 .5.1במידה ויש יותר מארבעה מציעים יש לצלם את הטבלה ולמלא את פרטי המציעים הנוספים (או
לחילופין לצרף טבלה המכילה את הפרטים הנדרשים).
 .5.2במידה ובכוונת המציע/ים להקים תאגיד בעקבות הזכייה ,עליו/הם לפעול בהתאם להוראות
סעיף  9.6לחוברת המכרז.
 .5.3במידה ומוגשת הצעה על ידי מספר מציעים ,יש לציין בהצעה המשותפת את חלקו היחסי של כל
מציע במתחם (רישום החלק היחסי יהיה בשבר פשוט בלבד) .במידה וההצעה המשותפת לא
תכלול את אופן חלוקת הזכויות בין המציעים – יראו את הזכויות במתחם כמתחלקות באופן
שווה בין המציעים .יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון
להגשת ההצעות.
 .5.4הרשות תחתום על חוזה אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם.
לדוגמא :אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות ,עליהם לכלול את פרטי
שניהם וחתימותיהם בטופס זה.
 .6מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה:
 .6.1צילום תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחידי המציע ו/או
תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחידי המציע.
 .6.2ערבות לקיום ההצעה בהתאם להוראות סעיף  7לחוברת המכרז.

 .6.3תאגיד  -אישור מורשי חתימה בהתאם להוראות סעיף  6.8לחוברת המכרז (במקרה שההצעה
מוגשת על ידי יותר מתאגיד אחד ,יש להגיש אישור מורשי חתימה של כל אחד מהתאגידים).
 .6.4מיופה כוח – ייפוי כוח בהתאם להוראות  6.10לחוברת המכרז.

 .7פרטי וחתימת המציע/ים:

טופס זה הינו חלק מנספח א' ומהווה את הסכמת המציע לכל תנאי המכרז.
יש להגיש טופס זה מלא וחתום ע"י כלל המציעים (מקור בלבד).

תאור

מציע 1

מציע 2

מציע 3

מציע 4

הצעה המוגשת על ידי פרטיים
שם משפחה:
שם פרטי:
מס' ת.ז .מלא:
כולל ספרת ביקורת

רחוב ומספר:
ישוב:
מיקוד:
טלפון:
נייד:
פקס:
דואר אלקטרוני:
תאריך:
חתימה:
חלקו היחסי של
המציע במתחם:
הצעה המוגשת על ידי תאגיד
שם תאגיד:
מס' רישום
תאגיד:
רחוב ומספר:
ישוב:
מיקוד:
טלפון:
נייד:
פקס:
דואר אלקטרוני:
תאריך:
חתימה וחותמת:
חלקו היחסי של
המציע במתחם:

מובהר ,כי כתובת המען למכתבים תהא כמצוין בטבלה לעיל ,אלא אם צוין מען למכתבים אחר .ככל
שההצעה תכלול יותר ממציע אחד ,על המציעים לציין את פרטיו וכתובתו של אחד המציעים שאליו
ישלחו המכתבים.

 .8אישור עורך דין  /רואה חשבון
אני הח"מ __________________ עו"ד  /רו"ח מאשר בזה כדלקמן:
כי ה"ה המופרטים להלן ,מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד ________________ וכי חתמו
בפני על טופס ההצעה למכרז.
מר _____________________ ת.ז____________________ .
מר _____________________ ת.ז____________________ .
כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך חתימה על טופס זה התקבלו כדין.
תאריך ___________
____________

שם ות.ז (עו"ד \ רו"ח)______________________

חתימה וחותמת

אישור עורך דין  /רואה חשבון
אני הח"מ __________________ עו"ד  /רו"ח מאשר בזה כדלקמן:
כי ה"ה המופרטים להלן ,מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד ________________ וכי חתמו
בפני על טופס ההצעה למכרז.
מר _____________________ ת.ז____________________ .
מר _____________________ ת.ז____________________ .
כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך חתימה על טופס זה התקבלו כדין.
תאריך ___________
____________

שם ות.ז (עו"ד \ רו"ח)______________________

חתימה וחותמת

נספח ב'
נוסח חוזה חכירה

נספח ג'
חוק מקרקעי ישראל

נספח ד'
נוסח ערבות לקיום הצעה

לכבוד
רשות מקרקעי ישראל
מרחב עסקי מרכז
אדונים נכבדים,
הנדון :ערבות מס' _______________

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ------------------------( ₪ -----------------ש"ח)
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________________________________(שייקרא להלן -
"החייב") בקשר עם מכרז מס' מר 70/2018/מתחם מס' .500A
נזכה חשבונכם בבנק ישראל מספר  1.317 03 00 8478 8לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם ,בלי
שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב ,בתנאי
שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.
ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ,עד לתאריך  14.02.2019ועד בכלל.
וכל דרישה על-פיה צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום
הוא.____________________________________________:

מטה

שמענו

מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק/חברת הביטוח באמצעות
פקסימיליה ,מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה.
בכבוד רב,
בנק/חברת הביטוח _______________
סניף _______________

נספח ה'
החלטת מועצת מקרקעי
ישראל  1116ונוסח ערבות
להבטחת רישום

מס' החלטה  1116 :תאריך 5/9/07 :

הנדון  :מניעת השתתפות במכרזי המינהל – סרבני רישום
בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לחוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך ,1960-החליטה מועצת מקרקעי
ישראל בישיבתה מיום כב'באלול תשס"ז ( 5בספטמבר ( )2007להלן" :ההחלטה") כדלקמן:
חברות קבלניות אשר הוגדרו או יוגדרו ע"י מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "המינהל")
.1
כ"סרבניות רישום" תהיינהמנועות מהשתתפות במכרזי המינהל להקצאת קרקע ,אלא אם קיימו אחד
משני התנאים שלהלן:
א.

השלימו את רישום הבתים המשותפים וזכויות המשתכנים בלשכת רישום המקרקעין בדירות
על מקרקעי ישראלשנבנו ואוכלסו על ידן.

הפקידו ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה בסך  ,₪ 000,100לתקופה של  7חודשים,
ב.
להבטחת השלמת הרישום בתוך
תקופת הערבות של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים והמינהל
הגיש לגביהם תביעהמשפטית.
ערבות בנקאית שהופקדה ע"י סרבנית רישום שזכתה במכרז ולאחר מכן העבירה זכויותיה
.2
לאחר(ים) תישאר בתוקפהלהבטחת הרישום עד תום תקופת הערבות.
.3

בכל מקרה הערבות הבנקאית תחולט בתום תקופת הערבות אם עד תום תקופת הערבות לא נרשמו
הבתים המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם היא ניתנה.

.4

בהחלטה זו:

"חברות קבלניות" – חברות קבלניות המחזיקות במקרקעי ישראל שהוקצו להן לשם בניה של
דירות מגורים בבתיםמשותפים ורישום הזכויות בהן על שם המשתכנים.
"סרבניות רישום" – חברות קבלניות שלא השלימו רישום בלשכת רישום המקרקעין של בית משותף
ו/או זכויות
משתכנים ,בשני תיקי ממ"י או יותר ,או בתיק אחד המתיחס ל 100-יחידות דיור ומעלה ,על אף
התחיבותן כלפי המינהל ו/אומשרד הבינוי והשיכון ו/או המשתכנים ,והמינהל הגיש נגדן תביעות
משפטיות במקרים הנדונים ,לאחר שלא נענו למכתב,תזכורת והתראה שנשלחו להן קודם לכן.
.5

החלטה זו אינה באה לגרוע אלא להוסיף על כל האמצעים והדרכים שבפני המינהל לקדם את
הרישום ולאכוף אותו.

.6

המינהל יגבש נוהל שיבטיח ביצוע החלטה זו.

______________
תאריך

_____________________
זאב בוים
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

(סרבני רישום)

לכבוד רשות מקרקעי ישראל

הנדון  :ערבות אוטונומית צמודה מס' ______________

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק סכום של  100,000ש"ח ( במילים  :מאה אלף ש"ח ) המגיע או עשוי
להגיע לכם מאת ___________ (להלן" :החייב") בקשר עם מכרז שמספרו מר 70/2018/להבטחת
השלמת הרישום ,תוך שבעה חודשים מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "המועד
הקובע") ,של כל הבנינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים ורמ"י הגיש בגינם
תביעה משפטית כנגד החייב.
נזכה חשבונכם בבנק ישראל מס'  1.317 03 00 8478 8לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם ,בלי
שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב ,בתנאי
שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.
הסכום הנ"ל יוצמד למדד המחירים לצרכן מהמועד הקובע ועד ליום זיכוי חשבונכם בפועל .
ערבות זו תהיה בתוקף  7חודשים מהמועד הקובע ,דהיינו מתאריך  17.09.2018עד תאריך 17.04.2019
ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב

--------------------------חותמת הבנק/חברת הביטוח
וחתימות מורשי החתימה

נספח ו'1-
תדריך אגף הנדסה הועדה
המקומית לתכנון ובניה
שהם

נספח ו'2-
מכתב מהנדס מועצת חבל
מודיעין
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תאריך17.8.8 :
מס"ד3311 :
לכבוד:
גב' אילי אטיאס
מרכזת פסולת יבשה – מחוז מרכז

שלום רב,

הנדון :מענה לחו"ד סקר בעירות מטמנת ברקת מיום 17.8.7

להלן התייחסות להערותיכם והנחיותיכם לתכנית כיבוי הבעירות במטמנת ברקת.
פעולות הכיבוי מתוכננות להתבצע בשלושת האזורים החשודים  -ק ,1-ק 2-ו -ק2-א.

סעיף  - 1.1כיבוי הבעירות מתוכנן להתבצע על גבי משטח קירור בשטח של  750-000,1מ"ר שיותקן
במיוחד לצורך פעולות הכיבוי ,מדרום לאזור הבעירות .המשטח יורכב משתי שכבות של 20
ס"מ מצע ב' או מצע ג' מחומר ממוחזר.
סעיף  – 2.1הפסולת שתיחפר מהאזורים החשודים תפוזר על גבי משטח הכיבוי בשכבות בעובי של
 20ס"מ .הפסולת תכוסה בשכבת חרסית מהודקת בעובי  20ס"מ וחוזר חלילה עד לנפח
מקסימלי של  1000-1500מ"ק .לאחר הגעה לנפח המקסימלי ,הפסולת המטופלת
)המעורבבת בחרסית( תועבר להטמנה והתהליך יחל מחדש .
סעיף  - 3.1על מנת לוודא כי פעולות הכיבוי המתוכננות אכן יעילות ואינן גורמות למפגעים סביבתיים
מוצע כי בשלב ראשון יבוצע פיילוט לכיבוי הפסולת על גבי משטח מצומצם בגודל של כ-
 100מ"ר .לאחר פיזור הפסולת הבוערת על המשטח היא תכוסה בשכבה של  20ס"מ חומר
מהודק ,הפיילוט יבחן שלושה סוגי כיסוי שונים :חרסית ,עפר וחוואר קירטוני .לאחר
יישום שכבה שנייה של פסולת וחומר כיבוי מהודק תבוצע מדידת טמפרטורה בחתך לאורך
זמן .בהתאם לממצאי הפיילוט ,יוחלט באיזה מחומרי האיטום לעשות שימוש בפעולות
כיבוי הפסולת .
באם יעלה בכך צורך תיבחן גם האפשרות לשימוש באמצעי כיבוי נוספים כדוגמת מים וקצף.
נציין כי בעת ביצוע הפיילוט יהיו זמינים באתר אמצעים אלה ,לצרכי גיבוי.

במידה ויעילות פעולות הכיבוי המתוכננות תהיה נמוכה יהיה מעבר אליהם עוד בשלב הפיילוט.

סעיף  – 4.1כפי שצויין בתכנית הכיבוי ,הבורות יורחבו ככל שיידרש בהתאם לממצאים בשטח )עדות
ויזואלית לבעירות ו/או טמפרטורה( .עם סיום החפירה תיושם בבורות שכבת חרסית
מהודקת לאיטום החתך ולמניעת התחדשות הבעירה .בהתאם לממצאי הפיילוט תיבחן
אפשרות לבצע גם את איטום הבורות עם חוואר קירטוני .

אנו מבקשים אישור לביצוע הפיילוט על מנת שנוכל להיכנס לשטח ולהתחיל מיידית את הטיפול בפועל.

בברכה ,ליאת קויפמן

נספח ח'1-
עתירה מס' ת"א 22530-
 ,04-13א.ס.פ.י חברה
לקידום פרויקטים
באיכות הסביבה (ישראל)
בע"מ נ' ממ"י ואח'

נספח ח'2-
תביעה לסילוק יד ,ת"א
29248-09-16

נספח ט'
תקנון התכנית ותשריט
המתחם

מגוון ערוצים לקבלת מידע על מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם:

● פרסומים
← מכרזי מקרקעין פעילים
← מכרזי מקרקעין שבארכיון )מ(1.12.2002-
← תוצאות מכרזי מקרקעין
● דיוור ישיר
← פרסום מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

אתר המינהל באינטרנט
WWW.LAND.GOV.IL

● קבלת  -SMSהנחיות להרשמה
← פרסום מכרזי מקרקעין
← תוצאות מכרזי מקרקעין

קבלת מידע קולי ו/או בפקס
← על פרסומי מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

שירותי טלפון אוטמטיים
03-9533333 /*5575
 24שעות ביממה

מוקד טלפון מאויש

● הדרכה טלפונית
← נציג השירות ידריך אתכם בביצוע הרשמה לקבלת
 SMSעל פרסום מכרזי מקרקעין

03-9533333 /*5575
ימים א' עד ה'
מ 8:00 -עד 19:00
יום ו' מ 8:00 -עד 12:00

www.land.gov.il

● קבלת מידע על פרסומים
← של מכרזי מקרקעין פעילים ותוצאות מכרזי מקרקעין

|

מוקד טלפוני*5575 / 03-9533333 :

|

שער הממשלהwww.gov.il :

