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 לניהול והפעלת חניון בניין  –2021/11מכרז פומבי הנדון: 

 בכפר סבא 23ברחוב התע"ש 

 

 1מסמך הבהרות מס' 

 

הזמנה/חוזה   מס"ד 
 מפרט /

 מענה  שאלה  סעיף 
 

מסמכי   .1
 המכרז

סעיף  
5 

בהזמנה להגשת  5בהתאם לסעיף 
דיירי  החניון מיועד לשימוש   -הצעות

הבניין ומבקרים ומזדמנים כנגד  
תשלום. על אף האמור בסעיפים רבים  

בחוברת מכרז עצמה רשום שחניון  
מיועד לציבור הרחב. נבקש לתקן נוסח  

הצעה, הסכם ויתר סעיפים בחוברת  
המכרז בהתאם להגדרה שצוינה הן  

והן כפי שהוסבר בסיור שחניון    5בסעיף 
 מיועד לדיירי הבניין. 

 
 

 בוקש מובהר כמ
 
 
 
 

- מסמך ב'  .2
טופס  

 ההצעה 

עמוד  
13 

בחוברת   13בטופס ההצעה בעמוד  
המכרז צוין שבנוסף לתשלום בגין דמי  

שימוש שנתיים המינימליים בסך 
₪ בתוספת מע"מ יש לשלם סך   231,780

₪ בתוספת מע"מ בגין   2,257של 
השכרת מחסנים הכלולים במושכר.  

בהתאם להצהרתכם בסיור יש לתקן  
מסמכי המכרז על ידי הכללת דמי  את 

השכירות בגין המחסנים במחיר  
 המינימום. 

 
 

 מובהר כמבוקש 
 

מסמכי   .3
 המכרז

ין במסמכי המכרז שדמי ניהול  ויש צ 
₪   62בגין כל חניה עומדים על סך  

 בתוספת מע"מ. 

 
אין שינוי במסמכי  

 המכרז.
 

מסמכי   .4
 המכרז

  –יש לתקן אופן תשלום דמי שימוש  
התשלום עד כה היה רבעוני ובחוברת  

 המכרז צוין חצי שנתי. 

 
אין שינוי במסמכי  

 המכרז.
 

מסמכי   .5
 המכרז

אין כל התייחסות בחוברת מכרז  
לתקופת חפיפה בין המפעיל הנוכחי  

לבין הזוכה. נראה כי יש מקום להקצות  
 ימים לצורך חפיפה כאמור. 30

 
 מובהר כמבוקש 

 

מסמכי   .7
 המכרז

 
כל התייחסות על איסור מוחלט  אין 

לשימוש בשטח מעברים מול דלתות  
 כחניה.

 
אין שינוי במסמכי  

 המכרז.
 

כלל מסמכי   .8
 המכרז

 
תוצאות המכרז יפורסמו ככל הנראה  

מדוע יש להצמיד   -2022בחודש מאי 
שפורסם ביום   2021למדד חודש דצמבר  

ולא למדד שיפורסם ביום   15.01.22
15.04.22 ? 

  לגבייודגש ויובהר 
כלל מסמכי המכרז,  

צמדה למדד  כי הה
למדד   היא הצמדה

  2021חודש דצמבר 



 
 
 

שפורסם ביום  
15.01.2021 

 
מסמכי   .9

 המכרז
סעיף  
7.4.4 

  –אודה לקבלת הבהרה  -הסדר שמירה 
האם סיור פעמים ביום בשטחי החניון  

 . 7.4.4עומד בדרישתכם בהתאם לסעיף 

מבלי לקבוע  
התחייבות מצד  

החברה בנושא זה,  
על פניו נראה כי  

סיור פעמים ביום  
בשטחי החניון הינו  
סביר, יחד עם זאת,  

  הסדר השמירה
ומסלול הסיור ויתר  

הפרטים  
הרלוונטיים לעניין  
זה, יבחנו אל מול  

 הזוכה במכרז. 
 

אין שינוי  כי מובהר 
 במסמכי המכרז 

 
 

 

לתשומת לב המשתתפים, מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. על כל משתתף 
החברה הכלכלית לפיתוח כפר  לצרף להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא  

בעניין שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל    סבא
 עמוד.

 
 
 

  ______________          ___________________ 
 חותמת וחתימת המשתתף     תאריך               

 
 


