
 

 

 

 

 29.4.2021תאריך: 
 לכבוד

 2021/05המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 05/2021פומבי מכרז  - 1מס'   מסמך הבהרותהנדון:  
, לצורך הפעלת  343 ח"ח 6720בגני תקוה גוש  5לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 

 ע "משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב

 כללי: 

 בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.  .1

חתום   מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.  .3

 : מכרזמענה מטעם המועצה לשאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל להלן 

 תשובה שאלה  מס"ד

הארנונה   -)להסכם(    34סעיף   1 מהי 
 המוטלת על הנכס?

בהתאם לדין, ארנונה משולמת בהתאם לשימוש שנעשה בנכס ועל פי 
צו הארנונה למועצה לכל שנת מיסים )מפורסם באתר האינטרנט של 

 המועצה(.  

ככל שהנכס ישמש למשרדים )ציבוריים(, החיוב יעשה עפ"י   -לדוגמא  
יסווג לפי    –סיווג משרדים. ככל שהנכס ישמש לפעילות חוגים/ספורט  

 חר.שירותים ומס

על    -)להסכם(    35סעיף   2 פירוט  אבקש 
התשלומים השוטפים הקשורים באחזקת  

 המושכר והשמירה על תקינותו.

ושימוש  לתחזוקה  הנוגעים  שוטפים  תשלומים  על  מדובר  כי  יובהר 
 להסכם.  35במבנה החלים על מחזיק בנכס. דוגמאות מפורטות בסעיף 

בס'   גם האמור  יחול  זה,  לחוק השכי25לעניין  בנוגע  ט  והשאילה  רות 
 ל"תשלומים שוטפים שבהם נושא השוכר"

חוקי    -א  49סעיף   3 שאינו  בסעיף  מדובר 
 ופוגע בעיסוק החופשי. סעיף לא מקובל . 

 הבקשה נדחית. 

הסעיף יעמוד על כנו. מדובר במושכר המיועד לשימושים ציבוריים ועל  
רכי  כן המועצה רשאית לקבוע כללים להשכרתו תוך ראייה של כלל צ

 תושבי גני תקווה

 ':למסמך ב ומסמך ד  ד –חלק ה'  2סעיף  4

כי    להבהיר  שרשום מבקשים  מה  כל 
ושייך להנהגת  נרכש, הותקן  בסעיף הזה 

הצופים בתנועת  שימוש    דן  עושה  אשר 
  , והוא לא חלק מהמכרז.במקום

 הבקשה מתקבלת.

מצוי  אשר  למבנה,  קבע  חיבור  אינו מחובר  אשר  הציוד  כל  כי  יובהר 
העליונה,   ובקומה  עליונה  קומה  פרטר  ביניים,  להנהגת   שייךבפרטר 

והם   הצופים אשר עושה שימוש נכון למועד הפרסום במכרז,  במקום 
 רשאים להעביר ציוד זה מהמושכר.

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


