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14/07/2022 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז

 באמצעות דוא"ל / אתר המועצה 
 

 שלום רב, 

 

לקבלת הרשאה לתפעול, תחזוקה ושימוש בחלק מנכס המצוי במתחם הידוע  11/2022מס' מכרז פומבי הנדון: 

 להפעלת עסק בתחום המסעדנות והמזון 3חלקה  8556כ"מתחם קדם" גוש 

  :1הודעת המועצה מס' 

 פרוטוקול כנס מציעים, תשובות לשאלות הבהרהעדכון מסמכי ומועדי המכרז, 

 

 במסמכי ומועדי המכרזעדכון  –א' חלק 

קבוע תקופת כי בהמשך לשאלות הבהרה שהתקבלו, החליטה המועצה ל לב המציעיםתשומת 

, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לאישור מליאת נוספות אופציה של חמש שנות התקשרות

 המועצה ומשרד הפנים. 

יש להגיש את ההצעה ע"ג סט מעודכן של  - מתוקן למסמכי המכרז חלאור האמור, מצ"ב נוס

 .המכרז

 מופיעים בצבע כחול.במסמכי המכרז השינויים  –ם המציעילנוחות 

,  michrazim@hefer.org.ilניר, דוא"ל  -יש לפנות לנעה גולדשמידט המעודכנים לקבלת מסמכי המכרז

 (.7שלוחה  04-6336070)ניתן לפנות בטלפון 

 

 :כדלקמןהשינוי בהוראות המכרז יעודכנו מועדי המכרז לאור 

 15:30בשעה  25/07/2022ביום ב' תקיים י –ים מציעכנס  

 . ן הישובים עולש, בארותיים ובורגתאליד הכביש המחבר בי -"מרפאות קדם" מקום המפגש: 

 .04/07/2022למציעים שלא השתתפו בכנס ביום  -  לשם הגשת הצעות למכרז חובה בכנס ההשתתפות

 . 12:00עד השעה  28/07/2022יום ה'  –אחרון לשאלות הבהרהמועד 

 .(המפורט במסמכי המכרזהגשת שאלות הבהרה באופן )

 . 12:00עד השעה  14/08/2022' איום  –להגשת הצעותאחרון מועד 

בתיאום ,  12:00 -9:00ה' בין השעות  –הגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הגזברות, ימים א' 

 .09-8981646' מראש בטל

 . 13:00עד השעה  14/08/2022' איום  –פתיחת תיבת המכרזיםמועד 

 רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים.אדם כל צה, ועתתקיים במשרד סגן ראשת המהפתיחה 
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 :כנס מציעים -'בחלק 

 .חובהנערך כנס מציעים במסגרת המכרז שבנדון, אשר נקבע ככנס  4/7/2022 תאריךב

 ה ספקים. שמונבכנס השתתפו נציגים מטעם 

יו"ר ועד  –הכלכלית עמק חפר ויאיר בטיטו החברה מנכ"ל  –יואב -שגיא בןמטעם המועצה השתתפו בכנס: 

 . עולשמושב מקומי 

 נשוא המכרז. ובנכסמתחם "קדם" נערך סיור ב

 : ניתנו דגשים בדבר אופן הגשת ההצעות

המפורט באתר המועצה ולהגיש את ההצעה לפי  יש לפנות בדוא"להמלאה לקבלת חוברת המכרז  .1

 כל ההנחיות המפורטות בחוברת המכרז. 

 ולצרף את הקבלה להצעה. טלפונית יש לשלם על חוברת המכרז  .2

 יזכו. שגלים לעמוד בדרישות הביטוח במכרז ככל על המציעים לוודא כי הם מסו .3

ליהם, לא תמיד ניתן להשלים ולהקפיד על אופן המענה ע הסףתנאי יש לקרוא באופן מדוקדק את  .4

 את הפרטים לאחר הגשת ההצעה.

על כל מציע להרחיב ולפרט את הניסיון וכל אשר נכלל  - אמות מידה ע"פ איכותהמכרז כולל  .5

 .על מנת לזכות בציון המרבי  -במדדי האיכות 

 יש להיצמד להוראות המכרז והערבות, כדי להימנע מפסילות.  –בנושא הערבות  .6

 

 :תשובות לשאלות הבהרה – 'גחלק 

 התייחסות המועצה  שאלת ההבהרה    מס' 

בית קפה יעלה בין -שיפוץ והפיכת המבנה לשמיש עבור קונדיטוריה  1

מספר שנים ,  שח , סכום שאולי יוחזר כעבור  500000ל  300000

בנוסף בניית שם של עסק וצבירת קהל לקוחות לוקח מספר שנים אז 

שנים בלבד ? איך  5איך אתם מגבילים את החזקת העסק למשך 

שנים  5אדם שהשקיע את כל הונו בעסק אמור לעזוב אותו כעבור 

  ?וגם לא לקבל פיצוי על זה

קיים מושג שנקרא דמי פינוי , למצב שבו אדם בונה   בענף המסעדות

ומשקיע בתשתיות של עסק ואז סוגר אותו . עליו לקבל פיצוי על 

   .ההשקעה הזאת

לא יינתן פיצוי ע"י המועצה להשקעות 

 .שביצע המציע הזוכה

כי למועצה תהיה יחד עם זאת מקובל 

אופציה להאריך את ההתקשרות 

בחמש שנים נוספות, בכפוף לאישור 

 מליאת המועצה ומשרד הפנים. 

הארכה, התמורה שתשולם בתקופת ה

ככל שתחול, תהיה דמי התמורה 

  10%שהוצעו ע"י הזוכה בתוספת 

האם ניתן להאריך את תקופת השכירות? מאחר ומבחינתנו מדובר  2

 בהשקעה גדולה במקום, עובדים וכו'.

ידה והמקום שהוא פותח האם ניתן לשקול עדיפות לזוכה המכרז במ

 הוא הצלחה.

  לעיל. 1ראו תשובה לשאלה 

 

 .זה כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי החתימה יש לצרף מסמך

  נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.

 

 רב, בכבוד

 מועצה אזורית עמק חפר


