
 

 
 

 לצורך אכסון ציוד טכנימחסן לשכירות באזור ירושלים  הודעה לציבור בדבר חיפוש
 עבור תאגיד השידור הישראלי

 

-"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד)"התאגידתאגיד השידור הישראלי  .1
 "(. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.החוק)להלן: " 2014

  

 אחר נכס מתאים שישמש כמחסנים עבור התאגיד, וזאת בהתחשב בדרישות הייחודיות שיפורטו להלן. התאגיד מחפש .2
  

 דרישות הנכס הינן: .3

 ירושלים.הנכס ממוקם באזור  .3.1

 .מ"ר ובעל היתרים מכל רשות מוסמכת כנדרש לפי כל דין  100-150גודל המבנה  .3.2

 בצמידות למחסן חומרים מסוכנים.על הנכס להיות מבנה שאינו חשוף לסכנת התפוררות, הצפה או  .3.3

  בנכס המוצע קיימת אפשרות מעשית וחוקית לביצוע התאמות על מנת להתאימו לצרכי התאגיד. .3.4

 על הנכס המוצע לאפשר העמדת שילוט בחזיתות המבנה לרבות שילוט אלקטרוני. .3.5

 על הנכס להיות בעל נגישות לפריקה וטעינה. .3.6

ימים מהיום האחרון להגשת הצעות כאמור  45חר, תוך אפשרות לאכלוס מיידי של הנכס )לכל המאו .3.7
 בהודעה זו(.

חניות זמינות. יינתן יתרון לנכס שיכלול יותר  5על הנכס המוצע להיות ממוקם בקרבת חניון בעל לפחות  .3.8
 מקומות חניה.

 יתרון לנכס שניתן יהיה בעתיד לשכור שטחים נוספים בצמוד לשטחו. .3.9
 

נכס המתאים לדרישות התאגיד כמפורט לעיל, מוזמן לפנות לתאגיד בדואר אלקטרוני שבבעלותו  ו/או תאגיד אדם .4
באחריות הפונים לוודא קבלת בצהריים.  12:00בשעה  30.8.2018עד לא יאוחר מיום  Ayelete@kan.org.ilלכתובת 

 עלות על הנכס. בפניה יש לכלול אסמכתא לב076-8098281הפנייה כאמור באמצעות כתובת הדוא"ל הנ"ל או בטלפון 
המציעים נדרשים  אכסון ציוד טכני.חודשית לשכירות  וכן הצעת מחיר , לרבות שטח הנכסלדרישות המפורטות לעילו

 בנכסים, הרשאים להשכירם לתאגיד לצורך השימוש המבוקש.זכות הבעלות להיות בעלי 
  

נכס המתאים ביותר לצרכיו, בפטור ממכרז,  להתקשר עם בעליהיה רשאי התאגיד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 
 ו/או באמצעות כל דרך אחרת בהתאם לכל דין.  1993בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 

 

)ולא במכרז או במעין מכרז(, וכי במסגרת זו, התאגיד יהיה רשאי,  כי מדובר בהליך של פטור ממכרזמובהר ומודגש  .5
לו לא, וכן לנהל משא ומתן עם מציעים רלבנטיים לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן בין היתר, להחליט אלו נכסים לבחון וא

מבלי לגרוע מן האמור,  בשים לב למכלול הדרישות והצרכים של התאגיד באותה עת. צרכיול את הנכס המתאיםלבחור 
בורה ציבורית מובהר כי במסגרת בחירת הנכסים, התאגיד יהיה רשאי לבחון גם את הקרבה והנגישות של הנכס לתח

 ולמבנה התאגיד בירושלים.

 

נכס כאמור, והוא שומר על  שכירת/ רכישת בנוסף יובהר, כי התאגיד אינו מתחייב להתקשר במסגרת הליך זה לצורך  .6
 זכותו להתקשר באמצעות כל הליך אחר, נוסף ו/או מקביל ו/או חלופי, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

  

 התאגיד לא ישלם דמי תיווך בגין הצעות שיתקבלו בעקבות מודעה זו.למען הסר ספק,  .7

 

 ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה עם אופציה להארכה לתקופות נוספות בהתאם לצרכי התאגיד. .8

 

  מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .9


