ירושלים ,כ"ג בכסלו ,התשע"ח
 11דצמבר 2017
מספרנו01-004403-2017:

הודעה על התקשרות עם "ספק יחיד" בפטור ממכרז
בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
נמסרת בזאת הודעה ,שלפיה בכוונת החברה הממשלתית לתיירות (להלן" :החמ"ת") ,להתקשר
עם חברת קדישא גחש"א תל-אביב-יפו והמחוז כספק יחיד לצורך ביצוע עבודות שיקום של בית
הקברות העתיק ביפו במסגרת תכנית מורשת ,עבור החמ"ת ,בהתאם להוראות תקנה )29(3
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993-
הגורם המקצועי בחמ"ת ,חיווה דעתו בכתב כמפורט להלן ,שלפיה חברת קדישא גחש"א תל-
אביב-יפו והמחוז ,הינה הספק היחיד אשר עימו ניתן להתקשר לשם ביצוע העבודות הנ"ל מאחר
והיא בעלת זכויות בלעדיות בבית הקברות לביצוע עבודות בתחומי החלקות שלה ,הכוללות
שיקום מצבות ,שיקום שבילי הליכה וטיפול בכל מרחב בית הקברות.
כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים ,רשאי לפנות לעו"ד
ירון סדן ,ראש תחום משפט של החמ"ת ,באמצעות דוא"ל  yarons@igtc.co.ilעד ליום 1.1.2018
ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנדרשים.
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הנדון :חוות דעת בהתאם לתקנה (3א)(()1א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג- 1993-
עבודות שיקום של בית הקברות העתיק ביפו במסגרת תכנית מורשת
 .1החברה הממשלתית לתיירות מהווה זרוע מבצעת כלל ממשלתית ליישום מדיניות פיתוח
התשתיות בתחום התיירות בישראל .החברה מובילה ומנהלת פרויקטים בערים תיירותיות
שונות ובמרכזי תיירות ברחבי הארץ ,וכן מפתחת מתחמי מלונאות ותיירות ,טיילות ,אתרי
טבע ,שבילי אופניים ,אתרי צליינות ,כפרי תיירות ופועלת להנגשת אתרי תיירות בישראל.
 .2במסגרת "תכנית מורשת" אשר נהגתה על ידי משרד רה"מ ופועלת כעת במסגרת משרד
ירושלים ומורשת ,מחודשים ומשודרגים אתרים נבחרים ברחבי הארץ אשר נבחרו כ"אתרי
מורשת לאומית" של עם ישראל ומדינת ישראל .החל משנת  2012מבצעת החברה
הממשלתית לתיירות מיזמים שונים במסגרת תכנית מורשת .במסגרת התכנית מקדמת
החברה שדרוג ופיתוח פיזי ותכני באתרים ברחבי הארץ.
 .3במסגרת תכנית מורשת כאמור ,נדרשה החברה לבצע פרויקט של שיקום בית הקברות
העתיק ביפו .במסגרת עבודות אלו ,נדרש לשקם מצבות ,להסדיר שבילים ולטפל בכל המרחב
של בית הקברות.
 .4למיטב ידיעתי המקצועית ,חברת קדישא גחש"א תל-אביב-יפו והמחוז ,הינה הספק היחיד
אשר עימו ניתן להתקשר לשם ביצוע העבודות הנ"ל מאחר והיא בעלת זכויות בלעדיות בבית
הקברות לביצוע עבודות בתחומי החלקות שלה.

ב ב ר כ ה,
דיויד מינגלגרין
המשנה למנכ"ל
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