
 

 

 

 ירושלים לפיתוח הרשות עבור אירוח שירותי בתי מלון למתן  במאגר להיכלל הצעות להגשת הזמנה

 

 להיכלל מועמדות להגישן מלו בתי בזאת מזמינההרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרל"י")  

 ,עיתונאים, סוכנים( ל"ומחו מהארץ ומחליטנים לאורחים הארחה שירותי למתן י"הרל במאגר

 ). ועוד התיירות תעשיית אנשי, ממשל אנשי

 של המוניציפאלי בשטחכוכבים ומעלה, הנמצאים  4מדרגת  וןמל בתי -זו הזמנה לעניין" בתי מלון"

 .להלן המפורטים הסף בתנאי עומדים ואשר ,ירושלים העיר

 

 הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי

 באתר מופיע" ההארחה שירותי למאגר להצטרף בקשהטופס " מילוי ידי על יעשה למאגר רישום

 את ולצרף או, במלו הבקשה טופס את למלא המציעים על  .www.jda.gov.il בכתובת י"הרל

 בצירוף ע, המצי ידי על חתוםה, הבקש טופס את .ןלה כמפורטו, פי על הנדרשים המסמכים

  . bid@jda.gov.ilבדואר האלקטרוני לגב' יעל מימון:  לשלוח יש ם, הנדרשי המסמכים

מובהר כי הרישום למאגר אינו מוגבל בזמן, והרשות רשאית להוסיף מעת לעת מציעים למאגר 

 אשר עומדים בתנאי הסף.

  ".הארחה שירותי מאגר – ירושלים לפיתוח הרשות" בנושא הדוא"ל לציין יש

  6293627-02, טלפון: dikla@jda.gov.ilדקלה נהוראי, מנהלת פרסומים ומדיה, איש קשר לפניות: 

  

 הארחה שירותי במאגר לרישום סף תנאי

 כוכבים ומעלה ; 4בתי מלון מדרגת  .1

 ;ירושלים העיר של המוניציפאלי השטח בגבולות הימצאות .2

;ובתוקף, להפעלת בית מלון כדין עסק רישיון בעל .3



 

  

 לבקשה לצירוף נדרשים מסמכים

  :הבאים המסמכים את הבקשה לטופס לצרף נדרשים המציעים

חדרים, מתקנים, נגישות לאנשים עם מוגבלויות, תפוסת חומר רקע אודות המציע, כולל: מיקום, מס'  .1

 חדרים ממוצעת, אולמות אירועים/כנסים/בריכה/ספא וכו'

 תקף סקע רישיון צילום .2

 ישור רו"ח על ניהול פנקסי חשבונותא .3

 תעודת עוסק מורשה  .4

 תעודות נוספות המעידות על ותק בית המלון .5

 חומר פרסומי המתאר את המלון .6

 

 הארחה שירותי למאגר צירוף

 .הרלוונטי לתחום המציעים את ויסווג יבדוק") המקצועי הצוות "לןלה( י"הרל של מקצועי צוות

 בתחום ניסיון ק,ות ביניהם ם,קריטריוני מספר פי על תתבצע המועמדים בחינת כי יצוין

 אחרים גופים או/ו י"הרל של רצון ושביעות עבודה עומס ן,מוניטי ת,והתיירו המלונאות

 .המציע ידי על ו,ניתנ אם ו,שניתנ קודמים משירותים

 

 ויחליט ל, לעי שפורטו הקריטריונים על ר,הית בין בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות

 מוחלט דעת שיקול קיים המקצועי לצוות כי מובהר. הארחה שירותי למאגר המציע את לצרף באם

 באשרה טענ כל על בזאת מוותר והמציע ה, הארח שירותי למאגר מציע להוסיף האם י, ובלעד

  .כאמור המקצועי הצוות להחלטות

 ה. ז מאגר מתוך הרשות של בחירה פי על ת,לע מעת תתבצע בפועל שירותי ההארחה של ההזמנה

 הנדרשים הספציפיים האירוח שירותי למתן ה, דעת שיקול פי על י, רלוונט שיהיה למציע תפנה הרשות

 האם דעתה שיקול פי על ותחליט ם,המבוקשי הפרטים לפי מחיר הצעת לקבלת ת,הע באותה לה

 בהתאם מחיר הצעת להעביר מצדו מתחייב המציע ע.שהוצ המחיר פי על המציע עם להתקשר

 ה,הארח שירותי במאגר הנמצאים המציעים עם להתקשר מתחייבת אינה הרשות כי מובהר ה. לדריש

 מציע עם להתקשרות באשר הרשות החלטת ת. התקשרו של כלשהו להיקף מתחייבת היא אין ובפרט

 .ברשות המוסמכים והגורמים המקצועי הצוות של המוחלט דעתו שיקול פי על תהא במאגר הנמצא

 


