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 י"ט כסלו, תשפ"ג

13.12.2022 

 לכבוד

 2022/65משתתפי מכרז פומבי מס' 
 

 שלום רב,

 2022/65מכרז פומבי מס'   –1מס'  מסמך הבהרותהנדון: 

 להשכרת מבנה עבור העירייה להפעלת תחנה לטיפול בזוג ובמשפחה

בקשר  ות ההבהרה אשר התקבלו"( לשאלהעירייהעיריית גבעת שמואל )להלן: "להלן המענה של 
  למכרז שבנדון:

 תשובה שאלה מיקום בהליך מס'

למכרז  1.5סעיף   .1
וסעיפים נוספים 

 בהסכם

השוכרת תישא בעלויות ההתאמה של 
המשרדים. המשכיר יזכה את המשכירה 

 בחודש שכירות אחד

תנאי המכרז וההסכם מאפשרים שתי 
אופציות, התאמת המשרדים על חשבון 
השוכרת עבור זיכוי בחודש שכירות אחד או 
לחלופין עלויות ההתאמה יהיו על חשבון 
המשכיר. הנ"ל יהיה בהתאם להסכמת 

 הצדדים.
למכרז  1.5סעיף   .2

וסעיפים נוספים 
 בהסכם

כל עבודות ההתאמה יאושרו, טרם תחילת 
הביצוע, ע״י המשכיר. המשכירה תעביר 

המשכיר רשימה של קבלנים מורשים  לידי
 ורשומים שעתידים לבצע את העבודות.

העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים ובסיום 
העבודה יועברו למשכיר כל האישורים 

 הנדרשים.

 התוספת מקובלת.

המשכירה יודעת ומאשרת שהמושכר, הינו  כללי  .3
מ״ר, שלו מונה חברת  250חלק משטח של כ

 חשמל אחד.
הפרדה בלוח החשמל הקיים, קיימת היום 

 100-מ״ר לבין השטח של ה 150בין שטח ה
מ״ר הנוספים )שלהם מונה פרטי בלוח 

 החשמל(
 

 הבהרה:
מובהר בזאת כי מדובר במכרז פומבי ולא 
בהסכם שכירות של משכיר מול שוכר, ולכן 

 החוזה והמכרז הינם כלליים בלבד.

יש מונה מים אחד. חשבון המים יוגש  לבנין כללי  .4
לידי המשכירה, אחת לחצי שנה, והוא 
יחושב לפי החלק היחסי של המושכר בכל 

 הבניין.
כך גם לגבי תשלום חשמל ציבורי של 

 הבניין. יוגש בחשבון חצי שנתי.

 ההערה מקובלת
העירייה תאפשר בהסכם אפשרות של 

 תשלום המיסים באופן חצי שנתי

המשכירה ראתה את תנאי הגישה והמעלית  כללי  .5
של הבניין והיא שוכרת אותו במצבו 

 .as-isהנוכחי, 
המשכירה יודעת כי המעלית איננה 

 מונגשת.

 ההערה אינה מקובלת

6.   
לתנאי  4.5סעיף 
 המכרז

 
האם המשכיר צריך להמציא למשכירה 
ערבות ביצוע? לא מופיע נוסח בחוברת 

 המכרז.
ערבות בנקאית או אבקש להוסיף סעיף של 

צק בנקאי, שהמשכירה תעביר לידי 
המשכיר עבור הבטחת דמי השכירות. גובה 

 חודשי שכירות פלוס מע״מ. 3 –הערבות 

 
 הבהרה:

כל משתתף חייב לצרף ערבות מכרז, בנוסח 
, להצעה למכרז. יש 13המצורף בעמוד 

להקפיד כי נוסח הערבות תואם מילה 
לאחר סיום במילה לנוסח המצורף למכרז. 

החלטה על הזוכה,  קבלת הליך המכרז ו
המציע שיזכה במכרז, לא ידרש להגיש 

 ערבות ביצוע לעירייה.
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הבקשה להגשת ערבות בנקאית או צק  
 בנקאי על ידי השוכרת נדחית

 
ביטול תקופה האופציה  – 1סעיף ה  להסכם 1סעיף ה  .7

 יום מראש. 60בהתראה של 
 

 ההערה מקובלת

ביטול חוזה בהודעה מוקדמת  – 2סעיף ה  להסכם 2סעיף ה'  .8
 יום. 90של 

 ההערה מקובלת חלקית
ביטול חוזה בהודעה מוקדמת יהיה 

 ימים 60בהודעה מוקדמת של 
העבודות שתעשה  – 2 -וסעיף ט  3-סעיף ד  להסכם 3סעיף ד  .9

המשכירה יהיו לאחר קבלת אישור 
 המשכיר.

 

 ההערה מקובלת

 לא מקובל.  -3סעיף ד  להסכם 3סעיף ד  .10
המשכירה יודעת כי בבניין שטחים 
הנוספים, אשר יכולים לעבור שיפוץ 
ועבודות התאמה לפי שיקול דעתו של 

 המשכיר.
המשכירה תשתף פעולה בעת ביצוע 

 העבודות הנ״ל.
המשכיר יעשה כמיטב יכולתו לא לפגוע 
במהלך עבודות המשכירה, אך אינו מתחייב 

ות העבודה שלא יבצע עבודות בשע
 המקובלות.

 

 ההערה מקובלת
"ככל  -לסעיף יתווספו המילים הבאות

והמשכיר מתכנן ביצוע עבודות בשטחים 
יום  14הנוספים בבניין, עליו להודיע על כך 

 מראש לשוכר על מנת לאפשר לו להיערך".

שימוש רק ע״י יחידות העיריה.  – 2-סעיף ו להסכם 2סעיף ו  .11
הגוף המשתמש באם רוצים להחליף את 

יום מראש את  60במושכר, יש לעדכן 
 המשכיר ולמשכיר יש זכות להתנגד.

1.  

 ההערה מקובלת
 השימוש יהיה רק על ידי יחידות העירייה

במדד שלילי, לא יופחתו דמי  – 2סעיף ז  להסכם 2סעיף ז'  .12
 שכירות.

 

 ההערה מקובלת
 

 2 סעיף ט"ו  .13
 להסכם

לאחר החלפת שוכר יהיה רק  – 2סעיף טו 
 אישור המשכיר לזהות השוכר המוצע.

 

 הבהרה:
מדובר רק במקרה בו העירייה מודיעה 
למשכיר על רצונה לסיים את החוזה 
והמשכיר לא עונה להודעה או שלא מסכים 
לביטול החוזה. בכל מקרה אחר, העירייה 
לא תחליף שוכר בנכס אלא באישור של 

 המשכיר מראש
על המשכירה להודיע בהתראה  – 3 סעיף טז   .14

יום, באם היא מעוניינת  90מוקדמת של 
להאריך את תקופת השכירות בתום תקופת 

 השכירות או סיומו של ההסכם.
 

 ההערה מקובלת

באם המשכירה ביצעה עבודות התאמה    .15
בעצמה, יכול עליה אחריות של שנת בדק על 
פי חוק ובמהלך שנה זו המשכיר לא יידרש 
לתיקונים, הקשורים בעבודות ההתאמה 

 של המשכירה.
 

 ההערה מקובלת

 שח.  200,000לא מקובל  – 4 –סעיף יז  להסכם 4סעיף יז  .16
האם יש סעיף של הסעדים המגיעים 
למשכיר במידה והמשכירה הפרה את 

 ההסכם?

 ההערה מקובלת
 הפיצוי הכספי ימחק
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ליום יידחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מודגש בזאת, כי  .1
 . 15:00לא יאוחר מהשעה , 2022.1221.

 
ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור  .2

 במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי  .3

 המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.בהתאמה על כל מסמכי 

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .4

ידי -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .5

 מורשה החתימה מטעמם.

 שם מציע:_________________________

 חתימה:__________________________

 

 

 משכירה תמציא למשכירה –ביטוחים  סעיף יד להסכם  .17
אישור קיום ביטוחים, כפי שתדרוש חברת 
הביטוח של המשכיר עם סעיף ביטול שיבוב 

 הדדי.
 

 ההערה אינה מקובלת
ישנו סעיף ביטוח הדדי בהסכם המחייב כל 

 צד לערוך את הביטוחים הנדרשים.

סעיף נוסף שנרצה להכניס להסכם, מכיוון  כללי  .18
שכל רחוב בן גוריון עובר התחדשות 

ובעתיד גם הבניין שלנו  עירונית, ויתכן
יצטרף או יזום פרויקט שכזה, המשכירה 
לא תתנגד למהלך שכזה ולמשכיר תהיה 
האפשרות להודיע לשוכרת על סיום 
ההתקשרות במידה ופרויקט בינוי ייצא 

 לדרך , בהתראה של שנה מראש.
 

 ההערה מקובלת


