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 ניהול פעילות בנכס הידוע בשם "מלון סוהו אילת" ל הצעות להציע הזמנההנדון: 

בהתאם להחלטת ובתוקף תפקידו כמפרק הזמני של סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק זמני(,  עו"ד גיא גיסין

להציע הצעות לניהול הפעילות מזמין בזה את הציבור   ,18.11.2018יפו מיום -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 10-ו 9מגרשים  1חלקה  40051בנכס הידוע בשם "מלון סוהו אילת", המופעל במקרקעין הידועים כגוש 

 .("הנכס" :)להלן באילת 1ברחוב הספן 

פרטים ונתונים כספיים לרבות מסמך עזר למגישי ההצעות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד גיסין  .1

סדר הטוב יובהר, למען ה סוהו אילת. –בקטגוריית חדלות פירעון  www.gissinlaw.co.ilושות' בכתובת 

 כי העניינים המפורטים במסמך העזר אינם מהווים רשימה סגורה.

, יש ליצור קשר עם 27.11.2018 -ג' ה אשר יתקיים ביום לקבלת פרטים נוספים ולתיאום ביקור במלון .2

-03(, תל אביב, טלפון: 6קומה  B)כניסה  38גיסין ושות', עורכי דין, רחוב הברזל  - המפרק הזמנימשרד 

 . המפרק הזמני. פרטים ומידע כאמור ימסרו על פי שיקול דעתו הבלעדי של 03-7467700; פקס: 7467777

י של המפרק הזמנ ולהעביר למשרד יש ,₪ 75,000בנקאית אוטונומית ע"ס בצירוף ערבות  הצעות חתומות .3

. קבלת ההצעה הזוכה כפופה לאישור אסיפת 12:00בשעה  29.11.2018לא יאוחר מיום בכתובת לעיל 

על הסכם ניהול שינוסח על  האישור בית המשפט המוסמך וחתימ רוכשי הזכויות ביחידות במקרקעין;

הליך הבחירה אינו כפוף לדיני  -למען הסר ספק . בסיס ההצעה הזוכה ויגובה בביטחונות מתאימים

 .חבות כלשהי שמקורה בדינים אלו המפרק הזמנימכרזים ולא תחול על 

מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה ו/או יגרום ללא הצדק  .4

 . זק כאמוריהא אחראי לכל נו/או למציע אחר,  חדלות הפירעון ו/או למקרקעיןסביר נזק להליכי 

ו/או באשר פעילותו ו/או  נכסהח"מ ו/או מי מטעמו אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי תיאור ה .5

הנכס ונתוני הפעלתו )למעט , והאחריות לבדיקת נכס ו/או היתרים שונים להפעלתולמצב הזכויות ב

תו תוגש בהסתמך על , מוטלת על המציע בלבד, אשר הצענתונים מסוימים שימסרו על ידי בעל התפקיד(

 .הבלעדית בדיקותיו הוא, על חשבונו ובאחריותו

הח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי. הח"מ רשאי לנהל מו"מ עם כל מציע שהוא, לבקש ולקבל  .6

הבהרות לפני ולאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לקבל הצעות גם לאחר המועד האחרון האמור, 

אחרים בכל דרך בה ימצא לנכון, בכלל זה רשאי הח"מ לנהל מו"מ  לקיים תחרות בין המציעים או עם

על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן להציג תוצאות לבית המשפט ו/או לבקש את אישור בית המשפט ו/או 

 להורות בכל עת על ביטול או שינוי ההזמנה מכל סיבה שהיא.

 

 גיא גיסין, עו"ד

  (בפירוק זמניסוהו אילת השקעות בע"מ )ל מפרק זמני

 

http://www.gissinlaw.co.il/


(, בפירוק זמניוהו אילת השקעות בע"מ )ס
 515274678ח.פ. 

 (18-10-44644 פר"ק – בתל אביב)בית המשפט המחוזי 

   הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק(, 
 515297745ח.פ. 

 (17-02-27689 פר"ק – בתל אביב)בית המשפט המחוזי 
 תפקיד הבעל  –באמצעות עו"ד גיא גיסין 

 03-7467700פקס  03-7467777תל אביב טלפון  6קומה  Bכניסה  38רחוב הברזל 

 Tel Aviv, 2018נובמבר  18, תל אביב

 

 מסמך עזר למגישי הצעות לניהול הפעילות בנכסהנדון: 
 

הפעילות בנכס הידוע בשם "מלון סוהו אילת", המופעל במקרקעין הידועים בהמשך להזמנה להציע הצעות לניהול 

שפורסמה , "(המקרקעין" או "המלון)להלן בהתאמה: " באילת 1ברחוב הספן  10-ו 9מגרשים  1חלקה  40051כגוש 

אליהם במסגרת בעל התפקיד סבור כי יהא נכון להתייחס להלן עניינים אשר  "(,ההזמנה)להלן: " 19.11.2018ביום 

 . למען הסדר הטוב יובהר, כי העניינים המפורטים במסמך העזר אינם מהווים רשימה סגורה. ההצעה המוגשת

לאישור אסיפת רוכשי הזכויות למען הסדר הטוב יובהר, כי התקשרות עם חברת הניהול שתיבחר תהא כפופה 

צעה הזוכה, יגובה בביטחונות מתאימים מצד לחתימה על הסכם ניהול שינוסח על בסיס הה,  ביחידות במקרקעין

 .החברה שתיבחר ואשר יובא לאישור בית המשפט

הליך הבחירה אינו כפוף לדיני מכרזים ולא תחול על המפרק הזמני חבות כלשהי שמקורה בדינים , למען הסר ספק

 אלו.

 תנאי סף להגשת ההצעה לניהול הנכס: .1

נכסים מסוג הנכס הנדון ועמידתו בכל הוראות ניסיון מוכח הרלוונטי במתן שירותי ניהול שוטף של  1.1

 ;הדין הרלוונטיות )הן לעניין רישוי, הן לעניין ניהול ספרים והן לעניין העסקת עובדים(

ת הצגת בסיס כלכלי איתן לגיבוי ההתחייבויות שנלקחות במסגרת הסכם הניהול הן כלפי בעלי היחידו 1.2

 והן לצרכי ניהול שוטף של הנכס;

התחייבות המציע לעמידה באמת מידה של התוצאות העסקיות בתקופת הניהול על ידי בעל התפקיד.  1.3

התחייבות זו תגובה בערבות . ₪אלף  750-משלא יפחתו קרי, התחייבות להצגת רווחים שוטפים 

בתוקפה להבטחת רצינות המציע אשר תעמוד ₪(  75,000מהסך הנ"ל ) 10%בנקאית אוטונומית בשווי 

חודשים ממועד אישור בית  18עד למועד אישור ההצעה על ידי בית המשפט ולאחר מכן למשך 

 ;המשפט

בשנה, לבעלי היחידות ₪ אלף  750-התחייבות לחלוקת הרווחים השוטפים, בשיעור שלא יפחת מ 1.4

ם בהתאם למחזור ויציג בנוסף מתווה מדורג לתשלו שיוצג בהצעהבהתאם למתווה תשלומים 

 ;הפעילות

לרבות התייחסות להעסקת עובדים )ובכלל זה  –הצגת מתווה עסקי מלא ככל הניתן לניהול הנכס  1.5

עובדים המועסקים כיום באמצעות בעל התפקיד וחברת הניהול שבפירוק(; הערכת עלויות הפעלה 

ם, שיפוץ ושיפור ומקורותיהם בהתחשב בסוגיות מפתח )ביטוח, שיווק, הפעלת השטחים הציבוריי

 הנכס(; התייחסות לסוגיית הרישוי וההיתרים; 
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 אישורים ורישיונות .2

במקרה שהמציע הינו תאגיד, יש להמציא תעודת התאגדות כדין מרשם החברות/העמותות/  2.1

 ם;השותפויות בהתאמה וכן תדפיס מנהלי החברה בעלי המניות ושעבודי

 ;אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות 2.2

לרבות  רישום בכל מרשם רלוונטי המתנהל עפ"י דין ובעל הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים עפ"י דין 2.3

 ;אישור העסקת עובדים זרים

 1977-המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין התשל"ז 2.4

, רכוש, או בעבירות שיש עמן קלון, או שאם הורשעכנגד גופו של אדם ו/או בעבירות מוסר או בעבירות 

שנים מיום מתן גזר הדין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור על מורשי  10חלפו לפחות 

 ;החתימה על המציע ועל כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו

ום ואם הורשע המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימ 2.5

 ;ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה

את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, ומתחייב להמשיך ולקיים המציע מקיים  2.6

 .צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך מתן השירותים

 ותהתייחסות לבעלי הזכויות ביחיד .3

 ;היקף שיתוף הפעולה הנדרש מבעלי הזכויות 3.1

 ;השתתפות בעלי הזכויות ככל שתידרש בעלויות שיפוץ/שדרוג 3.2

 ;אופן העברת דיווחים שוטפים ומועדיהם 3.3

 מתווה כאמור לעיל לחלוקת הרווחים. 3.4

 מתווה עסקי מלא ככל הניתן לניהול הנכס, בכלל זה התייחסות לעניינים שלהלן:  .4

 העסקת עובדים )ובכלל זה עובדים המועסקים כיום באמצעות בעל התפקיד וחברת הניהול שבפירוק(;  4.1

הערכת עלויות הפעלה ומקורותיהם בהתחשב בסוגיות מפתח )ביטוח, שיווק, הפעלת השטחים  4.2

 יפור הנכס(; הציבוריים, שיפוץ וש

 התייחסות לסוגיית הרישוי וההיתרים;  4.3

 שכר המציע ואופן חישובו; 4.4

 משך התקשרות מינימלי; 4.5

 .היקף ופירוט השירותים המוצעים 4.6

  


