
  27689-02-17פר"ק                  בבית המשפט המחוזי

  44247-06-17פר"ק                    יפו –בתל אביב 

- ו 9מגרשים  1חלקה  40051הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש  נכסזכויות ב שתלרכי הצעות להציע הזמנה

  "בית האורן" או "סוהו אילת" בשם, באילת 1ברחוב הספן  10

הח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן לגיבוש ואישור הסדר הנושים לחברות הים האדום ניהול מלונות בע"מ (בפירוק 

, על פי צו מיום 515274678וסוהו אילת השקעות בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.פ.  515297745זמני) ח.פ. 

זכויות יע הצעות לרכישת להצ את הציבור, מזמין בזה ם שבכותרתהשופט חגי ברנר, בתיקישל כב'  15.6.2017

"בית  , בשםבאילת 1ברחוב הספן  10-ו 9מגרשים  1חלקה  40051הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש בנכס 

 . או חלק מהן האורן" או "סוהו אילת"

 כאמור, מתבקש להגיש שתי הצעות כמפורט להלן:  זכויותמציע המעוניין לרכוש  .1

 הנכס(כהגדרתו במסמכי המכר, להלן: " נכסב מהזכויות 100%הצעה לרכישת  – אחת הצעה(" -

 . בנכסיחידות ה ומלואזכויות הניהול, לרבות השטחים הציבוריים 

 בנכס יחידותה מסך 80% לפחותו, השטחים הציבוריים הצעה לרכישת זכויות הניהול - שנייה הצעה. 

   מציע שאינו מעוניין להציע הצעה במתווה זה יציין זאת בהצעתו.

גיסין ושות', עורכי דין,  -פרטים נוספים וביקור בנכס ניתן לקבל בתיאום מראש עם משרד בעל התפקיד  .2

, ועל פי 03-7467700; פקסימיליה: 03-7467777), תל אביב, טלפון: 6קומה  B(כניסה  38רחוב הברזל 

תמורת סך של שיקול דעתו הבלעדי של בעל התפקיד. את מסמכי המכר לרבות טופס ההצעה ניתן לקבל 

 (בצירוף מע"מ) במשרדי בעל התפקיד.₪  500

 ,בלבדעל גבי טופס ההצעה  לעיל, 2בכתובת שבסעיף  בעל התפקידהצעות חתומות ניתן להעביר למשרד  .3

לפקודת בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית  13:00בשעה  29.11.2017לא יאוחר מיום 

ככל  מסכום ההצעה (כולל מע"מ 10%ים ממועד ההצעה, בשיעור של חודשלתשעה בתוקף  ,בעל התפקיד

 ).שחל

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

אחר, המחאתו/ערבותו תחולט. בכפוף לאמור, מובהר כי  מציעהצדק סביר נזק להליכי המכירה ו/או ל

 בלה באופן סופי (לאחר הליכי ערעור, ככל שיהיו), תוחזר לו המחאתו/ערבותו.מציע שהצעתו לא התק

הנכס ). אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי תיאור As-Isמכר במצבו הנוכחי כפי שהוא (הנכס י .5

מכל בחינה שהיא, הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר למצב הזכויות בו, והאחריות לבדיקת ו/או הממכר 

היתר מצבו הפיזי והמשפטי, מוטלת על המציע בלבד, אשר הצעתו תוגש בהסתמך על בדיקותיו הוא, בין 

 על חשבונו ובאחריותו. 

 המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, ולא יחולו עליה חובות כלשהם שמקורם בדינים אלה. .6

הח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי או את ההצעה הגבוהה ביותר. הח"מ רשאי לנהל מו"מ עם כל  .7

מציע שהוא, לבקש ולקבל הבהרות לפני ולאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לקבל הצעות גם לאחר 

המועד האחרון האמור, לקיים תחרות או התמחרות בין המציעים או עם אחרים בכל דרך בה ימצאו 

וכן להציג תוצאות לבית המשפט ו/או הבלעדי נכון, בכלל זה רשאי הח"מ לנהל מו"מ על פי שיקול דעתו ל

 לבקש את אישור בית המשפט ו/או להורות בכל עת על ביטול או שינוי ההזמנה מכל סיבה שהיא.

נוסח זכותו של הח"מ לבצע שינויים בלרבות , המכרוהסכם יימכר בהתאם ובכפוף לתנאי ההצעה הנכס  .8

בית המשפט המחוזי בתל אביב ולכל תנאי עליו  אישורומותנית בההסכם לפי הצורך. המכירה כפופה 

 יורה.

  גיא גיסין, עו"ד

  לגיבוש ואישור הסדר הנושים בעל התפקיד הנאמן

  הים האדום ניהול מלונות בע"מ (בפירוק זמני) לחברות

 וסוהו אילת השקעות בע"מ (בהקפאת הליכים)


