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והודעות לציבור כונסי נכסים  מכרזים, 
lawhtz@haaretz.co.il

עיתון הארץ 

עיתון הארץ 

מודעות אבל
 03-5280483

מודעות מכרזים ומשפטיות

 1800-800-724

מודעות תכנון ובנייה

 1800-800-724

מודעות 24 שעות

מודעות 24 שעות

מודעות 24 שעות

דה מרקר / 8322767 /

לאספקת מוצרי מזון וכיבוד
מכרז פומבי מס' 2022/20

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"(, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לאספקת מוצרי מזון וכיבוד. תקופת ההתקשרות 
תהיה למשך 12 חודשים ולחברה אופציה להאריכה כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף
עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות רשומה( ;  .1

בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באספקת מוצרי מזון וכיבוד )להלן: "השירותים"(, אשר עומד בכל התנאים המפורטים להלן,   .2
במצטבר:

השירותים הוענקו לשלושה גופים/ארגונים לפחות;   2.1
השירותים הוענקו למשך תקופה מצטברת של 24 חודשים;   2.2

ההיקף הכספי השנתי של השירותים שהוענקו לכל אחד משלושת הגופים/הארגונים כאמור הנו 120,000 ₪ )לא כולל    2.3
מע"מ(, לפחות;

בעל תעודת כשרות בתוקף, על שמו, מאת הרבנות;  .3
בעל אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות באופן מקוון ומעקב אחר הזמנות ותשלומים, העונה על כל דרישות אבטחת   .4

המידע והפרטיות על פי כל דין;
בעל יכולת הפצה לכל אחד מהאזורים הבאים: ת"א, כנות, דימונה וחיפה;  .5

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו   .6
עומד בפני חדלת פירעון, וכו לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 ;  .7
מידע כללי

את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו: www.ingl.co.il, תחת לשונית "מכרזים".  •
בשאלות הבהרה ניתן לפנות עד ליום 27.4.2022 בשעה 12:00.  •

על המציעים להגיש הצעותיהם, כמפורט במסמכי המכרז לא יאוחר מיום 18.5.2022 בשעה 12:00.  •
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תנאי הסף ויתר פרטי המכרז מוצגים במודעה זו בתמצית בלבד והנוסח המחייב הוא זה   •

המופיע במסמכי המכרז.

חברת החשמל מבקשת למכור נכס מקרקעין כמפורט להלן:

מכרז מספר 1011279 

למכירת נכס מקרקעין באזור התעשייה קריית אריה בעיר פתח תקווה

סיווג המכרז: פומבי ממוכן מתפתח לביצוע עסקה במקרקעין למכירת נכס.  
פניות בנוגע למכרז יעשו באמצעות פנייה לעורכת המכרז לינוי הראל חדד בטלפון: 076-8645624   או 054-6747786 

 .linoy.arelhadad@iec.co.il :או בדוא"ל
מובהר כי במועד הגשת ההצעות יש להגיש את התנאים המוקדמים ומסמכי המכרז לרבות הנספחים ומכתבי 

העדכון בלבד, ללא הצעת המחיר. 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל הינו: יום ד', 27.04.2022, בשעה 13:00, באמצעות תיבת המכרזים של
"אגף הרכש" ברחוב אנילביץ' 56 ת"א, קומה כניסה )קומה 0(.

הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: WWW.IEC.CO.IL, בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. 
יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.

טטפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל וכן תקופת ההתקשרות, אופציות וכמויות, נמצאים 
באתר האינטרנט של חברת החשמל. 

ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. 
לפני ההשתתפות במכרז ניתן יהיה לעיין בטפסים המפורסמים באתר האינטרנט של חברת החשמל או במשרדי חברת 

החשמל לאחר תיאום מראש.

דה מרקר / 8319238 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת בניין 
בשכונת נוה צדק תל אביב

מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות בבניין   .1
שלם ופינתי בן 3 קומות הכולל קומת מסחר בת 5 חנויות וכן 4 דירות 
מגורים כולל זכויות בניה נוספות. כתובת הבניין רחוב שבזי 59 פינת 

תחכמוני 7 שכונת נוה צדק תל אביב הידוע כגוש 6922 חלקה 30.
 )as is ( ומשפטית  תכנונית  פיזית,  הנתון  במצבו  יימכר  הבניין   .2
כשהאחריות לבדיקת כל פרט הנוגע לרכישה, ההזמנה וההצעה, 

מוטלת על המציעים בלבד.
את ההצעה יש להגיש במשרדו של הח"מ עד ליום 25.04.2022 בשעה   .3
12:00. להצעה תצורף ערבות בנקאית או שיק בנקאי על סך השווה ל 
5% מסכום ההצעה )להלן: "הפקדון"(. מינימום הצעה להגשה יעמוד 

על סך 31,000,000 ₪.
הפקדון יוחזר למציע אם לא יזכה בהצעתו או אם תבוטל ההזמנה   .4
להציע הצעות מכל סיבה שהיא. אם לא יעמוד המציע שזכה בהצעתו 

ויחזור בו או אם לא יקיימה - יחולט הפקדון.
אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה   .5
שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים 
בנפרד או במאוחד ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם לפי 

שיקול דעתו. כן רשאי הח"מ להאריך את המועד להציע הצעות.
אין לראות במודעה זו מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.  .6

המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב.  .7
הבניין יוצג למציעים בתאום עם הח"מ לפי פרטי הקשר המופיעים   .8

במודעה.
עו"ד ניר מושקוביץ', כונס נכסים

רחוב חנקין 52, חולון 5833413
טלפון: 077-7574700 | פקס: 077-7574800 | נייד: 052-2526826

nir499@walla.com :דוא"ל

חברת החשמל מבקשת למכור נכס מקרקעין כמפורט להלן:

הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: WWW.IEC.CO.IL, בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. 
יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.

טפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל, תקופת ההתקשרות, עדכונים, אופציות וכמויות, 
נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. 

כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית, 
או באמצעות פניה לעורך המכרז, כמפורט בכל מכרז מעלה. 

ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת.
פרטים לגבי אופן הגשת המכרזים, כמפורט בכל מכרז בנפרד.

מכרז מספר 1011612 

למכירת נכס מקרקעין - מגרש בסמוך לגשר פז בחיפה
סיווג המכרז: פומבי לביצוע עסקה במקרקעין למכירת נכס.  

linoy.arelhadad@iec.co.il לפניות בנוגע למכרז יש לפנות לעורכת המכרז לינוי הראל- חדד באמצעות המייל
או בטלפון:  076-8645624או 054-6747786. 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל הינו: יום ד', 11.05.2022, בשעה 13:00, באמצעות תיבת המכרזים
של "אגף הרכש" ברחוב אנילביץ' 56 תל אביב, בקומת הכניסה )קומה 0(. 

לפרסום
מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב 

עיתונים נוספים

03-5121129

לפרסום מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5121129
לפרסום

לפרסום03-5121129מודעות משפטיות
מודעות משפטיות

03-5121129

לפרסום
מודעות משפטיות

אפשרות לפרסום 
בשילוב

עיתונים נוספים

03-5121129 03-5634616/9
lawhtz@haaretz.co.il

לפרסום מודעות משפטיות

03-5121129
לפרסום

03-5121129מודעות משפטיות

לפרסום מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5121129

י"ד בניסן תשפ"ב 15.4.2022 יום שישי   |  


