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 ים-הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרשים בחוף הים בקרית

מזמינה בזאת מציעים להציע מפרסמת בזאת מכרז פומבי במסגרתו היא עיריית קרית ים  .1
) 10(חלק ממגרש תכנוני  1057 :, חלק מחלקה10444הצעות לרכישת מגרשים בגוש: 

. ואלו המגרשים ספיר בסמוך לרצועת חוף הים בקרית ים נחסיהמצויים ברחוב פ
 : המוצעים
 

 מ"ר 4,792בשטח  - 102מגרש מס' (ארעי) 
 מ"ר 316בשטח  - 104מגרש מס' (ארעי) 
 מ"ר. 1,750בשטח  -1014מגרש מס' (ארעי) 

 
הם מיועדים  , ובהתאם לתוכנית זו142ק/על המגרשים והמקרקעין חלה תוכנית בנין עיר  .2

. כמו כן, חלה תוכנית מתאר כוללנית לעיר קרית ים מס' לבית מלון ונופש" אתרל: "
ף ביום מחוז חיפה וניתן לה תוק–אשר אושרה ע"י הועדה המחוזית  352-0203034

4/4/19. 
 

הצעה שלא תכלול מחיר כולל לכל . המגרשים כלהמציע יגיש הצעתו לרכישת  .3
 .תיפסל -ביחד המגרשים

 
(לא  ₪ 6,200,000 –לא תפחת מ ההצעה הכספית על כל המגרשים המוצעים למכירה  .4

 תיפסל. -כולל מ.ע.מ). הצעה שתנקוב בסכום הנמוך מהסך הנ"ל
 

מצבם התכנוני, הרישומי, המשפטי  ,המגרשיםעל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את  .5
החלים עליהם, והם יימכרו את אפשרויות ניצולם וכל יתר המגבלות והתנאים וכן והפיזי, 

 ".AS-ISבמצבם "
 

העירייה, בעלת זכויות הבעלות במגרשים, לא תהא אחראית בכל דרך שהיא כלפי מי  .6
בקשר לנכונות פרט כלשהוא ו/או כל מידע הקשור למגרשים, המגרשים שירכוש את 

שניתן לבררם בלשכת רישום המקרקעין, בכל רשות עירונית ו/או תכנונית ו/או ממשלתית 
 ו/או בנכס ו/או בכל מקום אחר. 

 
אין האמור בהזמנה זו או בכל חומר או מידע שיימסר ע"י בעלת הזכויות במגרשים ו/או 

 מצג כלשהו.נציגיה, כדי להוות 
 



מציע שהצעתו תזכה יחויב לחתום על הסכם לרכישת הזכויות בנוסח המצורף לחוברת  .7
 המכרז  בסמוך ליום שיודע לו כי הצעתו הינה ההצעה הזוכה.

 
את חוברות המכרז, הכוללות מסמכי המכרז ונוסח הסכם הרכישה על נספחיהם, ניתן  .8

, ₪ 2,500תמורת סך של  2019במאי  20לקבל במשרד מנכ"ל העירייה החל מיום ב' 
 , קרית ים.10שישולם בקופת מחלקת הגבייה בעיריית קרית ים, שד' משה שרת 

 
ההצעות יהיו נקובות בשקלים חדשים וצמודות למדד המחירים לצרכן (לעליה במדד  .9

 בלבד). 
 

לכל הצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית המופנית כלפי עיריית קרית  .10
(עשרה אחוזים) מגובה ההצעה (כולל מע"מ), ואשר תוקפה  10% -בסכום השווה לים,  

יום נוספים  90-ימים מיום הגשתה, לכל הפחות. הערבות הנ"ל תהא ניתנת להארכה ל 90
 ללא צורך בהסכמת הערב ובהתאם לדרישות המפורטות בנספח ב' למסמכי המכרז.

ם על הסכם הרכישה מיד בסמוך הערבות הבנקאית תחולט אם המציע הזוכה לא יחתו
 . הלהודעת הזכיי

 
-הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד בצירוף הערבות הבנקאית במשרדי מנכ"ל עיריית קרית .11

 .13:00עד לשעה  2019ליוני  20, קרית ים עד ליום 10ים, שברח' משה שרת 
 

רת העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות הגבוהות ביותר או הצעה כלשהיא, ושומ .12
בזאת על האפשרות לערוך הגרלה בין מציעים שיגישו הצעה בסכום זהה, לבטל מכרז זה 

 ולפרסם מכרז חדש.
 

 הסכם מכר הזכויות במגרשים כפוף לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים. .13
 

 .04-8789714לפרטים ניתן לפנות למזכירות מנכ"ל העירייה בטלפון  .14

 

 

 יניב שנקר, מר 

 עיריית קרית יםמנכ"ל 

 



 

 


