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 הזמנה להציע הצעות

רועים יא 2022עיריית נשר באמצעות החברה הכלכלית "נשרים" מתכוונת לערוך בשנת 
 .37חלקה  11219, ידוע כגוש נשר עירבברחוב המסילה הממוקם " 4.5"תחנה תחם במ

הממוקם  בית המסילאים מתחם של ,IS AS  חד פעמית להשכרהלהציע הצעות  מציעיםלמיועדת זו פנייה 
 "( .הנכס)" ,יקרא להלן לשם קיצור 37חלקה  11219ברחוב המסילה בעיר נשר, ידוע כגוש 

 מטרת השכירות המוצעת בכפוף לבדיקת שימושים מתאימים על ידי המציע קודם להגשת הצעתו
מחלקת רישוי עסקים בעיריית נשר וכן מול הועדה  ,משרד מהנדס העיר נשר מול ,להזמנה להציע הצעות

  ., וגורמי רישוי נוספים ע"פ סוג האירועהמקומית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל

, ירידים, אירועי ספורט ומזון ופנאי אירועי תרבות: ניתן להשכיר את המתחם לפעילות מהסוגים הבאים
 בלבד. 

 תנאי סף:

המציע עוסק מורשה/חברה פרטית הרשום/רשומה ברשות המיסים , מנהל ספרי חשבונות כנדרש  .1
 .1976על פי חוק עסקות גופים ציבוריים התשל"ו 

וי כני תקף בגין וכן אישור , המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין מאת פקיד השומה .2
 שנתיים במועד.וכן אישור מטעם רו"ח בדבר הגשת דוחות מס במקור 

מתחייב לעמוד בתנאי החוזה אשר נחתם בין רכבת ישראל ובין עיריית וא ההצהרת המציע לפיה  .3
 ., ניתן לעיין בהסכם קודם להגשת ההצעה על ידי המציע במשרדי החברה הכלכלית נשריםנשר

ג' לחוק עסקות ציבוריים  2 -ב' ו 2המציע יצרף להצעתו תצהיר כי הוא ממלא אחר הוראות סעיף  .4
 להעסקת עובדים.בכל הקשור  1976 –התשל"ו 

 .של השכרות חד פעמיות במתחםפר ציע להגיש הצעתו למסהמיובהר כי לא תהא הגבלה על  .5
יועץ הביטוח מטעם עיריית על המציע להתחייב לערוך פוליסת ביטוח מתאימה בהתאם לדרישת  .6

 טוחי מצורף למסמכי הקול הקורא. י. הנספח הבנשר הכוללת גם ביטוח צד ג'
על המציע למלא את הסכם השימוש לאירוע חד פעמי המצורף למסמכי הקול הקורא ולצרף  .7

  .להצעתו את הנספח הביטוחי המתאים כפי שנדרש
לדיון בוועדת הבדיקה של תנאי  , לא תובא הצעתוהזמנהמציע אשר לא ימלא אחר תנאי ה .8

 ההצעות.
או לא לקבל כל הצעה ההליך החברה הכלכלית "נשרים" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  .9

 ביותר .הגבוהה שהיא או לדחות את כל ההצעות  ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה 
אל החברה הכלכלית לכתובת מייל יש להגיש  , בצירוף מסמכים, את ההצעה .10

sivan.f@nesher.muni.il . 
להצעה נדרש לצרף : אישור עוסק מורשה / חברה פרטית , אישור תקף על ניהול פנקסים, תצהיר  .11

 . 4ו  3בהתאם לסעיף 
)לחכ"ל  במתחםחד פעמיים עבור דמי שימוש  + מע"מ ש"ח 1,000יהיו בסך של הצעות שתוגשנה  .12

 . שמורה הזכות לעלות סכום זה(
 . 04-8299299בטלפון   פרטים נוספים והבהרות ניתן לקבל במשרדי חברה הכלכלית "נשרים" .13

 
 

 
  

 ראש עיריית נשר –רועי לוי    

 ויו"ר דירקטוריון "נשרים"                    
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