
  הזמנה להציע הצעות

 עיריית אופקיםלאיתור נכס לשכירות עבור 
להציע לה נכס להשכרה  ,"( מזמינה בזאת בעלי זכויות בנכסיםהעירייהעיריית אופקים )להלן: "

 .מרכז הזדמנות לתעסוקה ועוצמה עבור

 הנכס המבוקש: .1
 

 על הנכס להיות בתחומי העיר אופקים. .1.1
 .)עדיפות לאפשרות הרחבה( ברוטו מ"ר 162-בגודל של כעל הנכס להיות  .1.2
או  להלן 2על הנכס להיות כזה המאפשר חלוקה בהתאם לפרוגרמה המופיעה בסעיף  .1.3

 .חלוקה דומה אחרת
 על הנכס להיות סמוך למסלולי תחבורה ציבורית. .1.4
 ככל שקיימת מעלית אזי היא תקינה ופועלת. .1.5
 )גם לרעשי גשם(. ככל שמדובר במבנה אשר מעליו אין קומות נוספות אזי הגג אטום .1.6
 אפשרות חניה בקרבת מקום. .1.7

 
 יש לפרט בנוסף:

 

 .אפשרות ביצוע חלוקת הנכס ע"ח בעל הנכס באמצעות קירות גבס אטומים 

 .הכנה לנקודות חשמל ותקשורת 
 

 
 :נדרשת )חלוקה( פרוגרמה .2

 
ניתן להציע נכסים שאינם בהלימה מוחלטת לפרוגרמה לעיל והעירייה תוכל לשקול אם לקבל 

 הצעות כאמור או לא.
 

 גודל מ"ר חדר

 30  סדנאותחדר 

 26 מחשביםחדר 

 7 טיפול קטןחדר 

 9 טיפול גדולחדר 

 9 חדר

 9 חדר

 9 חדר

 9 חדר

 9 חדר

 8 ת /מנהלחדר 

 8 ת /מנהלחדר 

 6 מטבחון

 6  שירותים

 3 מחסן

 14 פרוזדור

 162 סה"כ

 

 

 



 :הגשת הצעות .3
 

למסמך זה בצירוף המסמכים הנדרשים שם  נספח א'את ההצעות יש להגיש על גבי  .3.1
 .pinchs@ofaqim.muni.ilלשלוח לדוא"ל: ו
 

 .5013720-052בטלפון: לגב' לימור שגב לשאלות ניתן לפנות  .3.2
 

 
 

 
 :ההליך .4

 
הליך איתור נכס זה אינו הליך מכרזי או מעין מכרזי והעירייה תתקשר עם הגוף אשר יציע  .4.1

הכנס המתאים ביותר עבור העירייה בהתאם לצרכיה כאמור לעיל, המחיר, תנאים  את
 אחרים נוספים.

 
עם מרכז ההזדמנות בנוסח שינוסח בעלי הזכויות בנכס שייבחר יחתמו על הסכם שכירות  .4.2

 .על ידי העירייה או על ידי מרכז ההזדמנות
 

פרטים נוספים, או לבקר העירייה תוכל לזמן בעלי נכסים מעוניינים למו"מ או לקבלת  .4.3
 לפי הצורך והעניין. ים/בנכס

 

 עיריית אופקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 הצעת נכס -נספח א' 

 פרטי המציע:

 _______________________________שם מלא: ____

 מספר זיהוי: _________________________________

 כתובת: _____________________________________

 ______________________________________טלפון: 

 דוא"ל: ______________________________________

 

 פרטי הנכס המוצע:

 _______________________________: ____כתובת

 קומה: _________________________________

 כיוונים: _____________________________________

 להשכיר: _________________________גודל ברוטו במ"ר שניתן 

 יחס ברוטו נטו: ______________________________________

 אחר: ____________ חכירה  בעלות.  הזכויות של המצע בנכס: 

 לא. כן  נכס משופץ: 

 לא. כן.  האם יש צורך לבצע התאמות: 

 המועד בו הנכס יהא פנוי לשכירות: ________________.

 יש בתשלום נוסף. אין.  יש.  מקומות חניה:  

 מיקום החניות: _________________________________________________________

 

 :דמי שכירות

 למ"ר.₪ שכירות נדרשים בש"ח כולל מע"מ: _________ גובה דמי 

 .ש"ח : ___________כולל מע"מ דמי ניהול )ככל וקיימים(

 

  :)יש לסמן( התחייבויות נוספות

 .ולפי מו"מ התחייבות לבצע התאמות ושיפוצים )חלוקה לפי פרוגרמה( לפי דרישות שוכר 

התחייבות לזכוכית חלבית במקרה והנכס בתצורה מוארכת או אחרת המחייבת הפרדה  
 ופרטיות.

 התחייבות לבצע הכנות לנקודות חשמל או תקשורת. 

 התחייבות אחרת או הערות אחרות ביחס לנכס: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 חתימת המציע: ______________.


