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 16/2021' מס מכרז פומבי ממוכן מתפתח

 זכויות בדירת מגורים למכירת

תל אביב( שכונת בבלי) 6הכנסת הגדולה  ברחוב

גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה לרכישת זכויות בדירת מגורים המכון מזמין בזאת 

, לרבות בהסכם המכר המצורף למכרז)שכונת בבלי( תל אביב כמפורט במכרז זה,  6ברחוב הכנסת הגדולה 

 על נספחיו.

תנאי הסף להשתתפות במכרז .1

עונה  אינו, קרי 1960 -א לחוק מקרקעי ישראל, תש"ך 2המציע אינו "זר" כהגדרת מושג זה בסעיף  .1.1

על ההגדרה שלהלן:

 כל אחד מאלה: -" זר"

יחיד שאינו אחד מאלה: .1.1.1

 אזרח ישראלי או תושב ישראל; .1.1.1.1

;1950-לישראל לפי חוק השבות, התש"ימי שזכאי לעלות  .1.1.1.2

;1.1.1תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בסעיף  .1.1.2

 .1.1.2או  1.1.1מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בסעיפים  .1.1.3

ערבות של חברת  אוערבות בנקאית  אוהמחאה בנקאית  אוהמחאה אישית צרף להצעתו המציע  .1.2

-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על ישראלית ביטוח

(, לפחות, בהתאם מאה שבעים אלף שקלים חדשים)₪  170,000בסכום של , על שם המציע, 1981

.לתנאי המכרז 20להוראות סעיף 

סיור מציעים .2

 מועדי עריכת סיורים בנכס: .2.1

;10:30השעה עד  10:00החל מהשעה  19.9.2021 -א'  יום .2.1.1

 .10:30עד השעה  10:00החל מהשעה  3.10.2021 - א'יום  .2.1.2

  בנכס תהיהנקודת המפגש  .2.2

 .אחד מסיור ביותר להשתתף מניעה אין .2.3

.אינה חובההמציע באחד מהסיורים בנכס  השתתפות .2.4
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 והפניית שאלות הבהרה מסמכי המכרזעיון ב .3

ללא תשלום, באתר האינטרנט של המכון בכתובת:  )למעט נספח י( ניתן לעיין במסמכי המכרז .3.1

www.weizmann.ac.il/michrazim מכון ויצמן או במשרדי ענף מכרזים והתקשרויות ב

ולהתעדכן אודות המכרז באתר האינטרנט של  08-9346771, לאחר תיאום טלפוני בטלפון ברחובות

 .המכון

 ., ללא תשלום, מאתר האינטרנט)למעט נספח י( ניתן להוריד את מסמכי המכרז .3.2

את נספח י למסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת  .3.3

michrazim@weizmann.ac.il ם ע"י ולאחר העברת כתב התחייבות לשמירה על סודיות חתו

 המציע, בנוסח שצורף כנספח ז למסמכי המכרז.

 10.10.2021 הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן לקבל על ידי הצגת שאלות בכתב, עד ליום .3.4

 יש לוודא קבלת הפניה במכון .michrazim@weizmann.ac.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 

 .08-9346771בטלפון 

 

 מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות .4

 .12:00 שעהב 24.10.2021 לא יאוחר מיום ,את ההצעות יש להגיש באופן המפורט במסמכי המכרז .4.1

הנמצאת במשרדי מכון  2מספר  יש להפקיד בתיבת מכרזים והחתומה את מעטפת ההצעה הסגורה .4.2

 ,Aבנין  שם ראול וגרציאלה דה פיצ'וטו,-על ויצמן למדע ברחובות, בנין תשתיות ושרותי מחקר

ענף לרבות מידע אודות חניונים הסמוכים ל מצ"ב מפת הגעה]מכרזים והתקשרויות , ענף 3קומה 

 .)חניוני בניין הנדיב([ מכרזים והתקשרויות

 להלן מפת הגעה:

  

 

צוות תקבולים סטון ובניין  לבניין דה פיצ'וטו ענף מכרזים והתקשרויותמפה נגישה והוראות הגעה 

 קופה
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