
 

 (RFIלקבלת מידע ) בקשה

 הבילוי והפנאי מילביצוע פעילות בתחו תיואפשרו בדיקת

 חולון, "לה פארק" תחםבמ

 רקע .1

 496 -כ על תהמשתרע חנותהשכיר למעוניינת  ״החברה״()להלן:  החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 )בחנות קיימת מערכת מיזוג אוויר וריצוף( 208, חנות מספר , בקומה הראשונהאו מחצית ממנה נטומ"ר 

, פארק 216-218שד' ירושלים רחוב הממוקם בבמתחם הבילוי והפנאי "לה פארק" , "(החנות)להלן: "

במתחם,  בומשתל המתאים ,פנאיהבילוי ותרבות הבתחום לעסק "( המתחםחולון )להלן: " בעיר פרס,

תחם, ועל פי תכניות בנין העיר החלות על המם על פי כל דין ול בכפוף לסוג העסק שניתן להפעיל במקוהכ

 .ונספט חדשני ויצירתיתוך יצירת ק

הפעלת מקומות בילוי ופנאי לתושבי העיר רה רואות חשיבות רבה בשדרוג העיר ווהחב חולוןעיריית  .1.1

 .וסביבתה

 ,החנות להפעלתמטרת פנייה זו הינה קבלת מידע מגורמים בעלי עניין, בעלי יכולת מקצועית ופיננסית  .1.2

 .בחנותהצעות לאפשרויות שימוש כאמור, 

בכוונת החברה לפרסם מכרז פומבי להשכרת  ,לאחר קבלת המידע בדבר אפשרויות השימוש המוצעות .1.3

 .חנותה

 

 מסגרת המענהבהמידע המבוקש  .2

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

 המוצעת;תקופת ההתקשרות  .2.1

 .השטח הנדרש )ניתן להציע על השטח כולו או על כמחצית ממנו( .2.2

 מקוריות, חדשנות, ייחודיות, יצירתיות. .2.3

 ;לשימוש החנותהכנת לוח הזמנים לביצוע עבודות  .2.4

 ומקורות מימון מוצעים; בחנותהיקף ההשקעה הצפוי  .2.5

 לדוגמא;מחירון / תפריט בית העסק המוצע והצגת  סוג .2.6

 ;העסק שיוקם במבנהמהצפויות הכנסות ה אומדן .2.7

 דמי שכירות למ"ר. תשלום ההצעה תכלול

 למ"ר₪  30דמי ניהול בסך כל המיסים עפ"י דין, מובהר בזאת כי בנוסף לסכום המוצע ישלם המפעיל את 

 .בגין שטחים ציבוריים 10%בתוספת  מ"ר לפימובהר, כי דמי השכירות ודמי הניהול ישולמו  .(וכיו"ב

 כאמור; החנותבהפעלת מגבלות כלכליות ו/או תפעוליות וכיו״ב העלולות להיווצר  .2.8

 כל מידע נוסף ו/או אחר, אשר לדעת הפונה רלוונטי. .2.9

 .פרטי איש קשר לעניין המענה לפנייה זו, כולל שם מלא, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות הפונה פרטיכל  .2.10

 

 כללי .3

ל התחייבות לערוך התקשרות בפניה כאין . קבלת מידע בלבדאינה מכרז ו/או מעין מכרז ומטרתה פנייה זו  .3.1

בכוונת החברה, לאחר קבלת המידע ובחינתו, לפרסם מכרז פומבי להשכרת  מי מהפונים. כזו או אחרת עם

 .החנות

 להזמין מי מהפונים להצגת המענה בפניה.החברה שומרת על זכותה  .3.2
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כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המידע יחולו על הפונה בלבד והפונה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי  .3.3

בגין הגשת מענה מטעמו לפנייה זו. החברה לא תישא בכל תשלום או הוצאה שייגרמו לפונה בגין פנייה זו 

 ר לבדיקת המידע או כל הקשר אחר בעניין זה.ועקב המגעים עמו, ככל שיקוימו, בהקש

לרבות  החנותהפעלת החברה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה זו לצורך  .3.4

הכנת מכרז ו/או התקשרות בכל דרך אחרת ו/או ביצוע הפרויקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אין 

 ו.היא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצת

 בכל מקרה, העברת המידע איננה מעניקה לפונה כל זכות כלפי החברה ואינה מטילה עליה חובה כלשהי. .3.5

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

רי פונה אשר יבקש לציין במידע שמסר נתונים ו/או פרטים אשר לדעתו חסויים ו/או מהווים סוד מסח .3.6

ו/או כל חומר רגיש אחר, יהא עליו לציין זאת במסגרת המענה מפורשות ולבקש אי חשיפת נתונים אלה 

 לכל גורם אחר.

 . 050-741-0510 יש לתאם מראש עם מר יוסי וקנין בטלפון: בחנות סיור .3.7

 .18.3.2019עד לא יאוחר מיום   ffice@reh.co.ilHeado שאלות הבהרה ניתן להפנות לכתובת דוא״ל .3.8

 החברה אינה מתחייבת להשיב על שאלות שיופנו אליה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר  .3.9

 למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם.

ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שיקול ורשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכ יההחברה תה .3.10

 דעת מקצועי, ובהתאם לצרכיה.

מובהר כי מענה לפנייה זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ו/או בכל הליך אחר שייערך  .3.11

ככל שייערך כזה, ולא יקנה יתרון בהליך למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא  ,בעקבותיו

 יתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.יחייב את ש

 

 מועד הגשת המענה .4

ידנית ( או MB 10)לקבצים עד גודל   Headoffice@reh.co.ilבאמצעות הדוא"ל  להגיש ניתןאת המענה  .4.1

 ב'לה פארק', חנותלהפעלת במעטפה סגורה, שייכתב עליה "בקשה לקבלת מידע לבדיקת האפשרות 

, חולון, מתחם ימית 66מפרץ שלמה החברה ברחוב הנהלת במשרדי  25.3.2019", לא יאוחר מיום חולון

 לא יתקבלו פניות שיימסרו לאחר מועד זה. , חולון.2000

 גבי תקליטור או דיסק און קי.-על הפונה לצרף את כל החומר באופן דיגיטלי על .4.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת המענה החברה שומרת לעצמה את הזכות,  .4.3

 לתקופה נוספת.

 

 למידע נוסף והתרשמות על החברה ומתחם הבילוי "לה פארק"; .5

 www.reh.co.il  אתר האינטרנט של החברה:כתובת  .5.1

  lapark@reh.co.il"לה פארק": כתובת אתר האינטרנט של  .5.2

 

  בברכה,                                             

 בע״מ החברה לבידור ולבילוי )חולון(

mailto:Headoffice@reh.co.il
mailto:Headoffice@reh.co.il
http://www.reh.co.il/
mailto:lapark@reh.co.il

