
 

 

 

 

 17.3.2022תאריך: 
 לכבוד

 2022/7המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2022/7פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון  להצבה והפעלת פודטראקים

 ברחבי גני תקווה

 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

 :מענה לשאלות הבהרה מטעם מתעניינים במכרזלהלן 

 תשובה שאלה מס"ד

האם את המשאית עצמה אנחנו  1
 צריכים להביא או שאתם?

 ניידת.הזוכה/ים אחראי/ם להביא את המשאית / עגלה / עמדה 

אין הגבלת גודל. יחד עם זאת, יש להציג קונספט המכירה כאמור  מה הגודל המותר? 2
 במסמכי המכרז.

.טו'. וכן ראה במסמך ד' 1ס'  5ראה מסמך א' למסמכי המכרז, עמוד   לכמה זמן החוזה יהיה? 3
 .9ס'  18למסמכי המכרז, עמוד 

האם אפשר גם לעשות פוד  4
 טראק של אוכל הודי?

 ניתן להציע זאת במסגרת קונספט המכירה.

בחוזה רשום שעל המשתתפים  5
להיות כבר בעלי עסק פעיל 

ש"ח בשנה.   500000שמגלגל 
יש לי יכולת אני חייל משוחרר. 

כלכלית אבל אין את הניסין 
המבוקש. אודה לאישורכם 
ולאישור רישיון רוכלות מטעם 

 .רזהמועצה במידה ואזכה במכ

עת איך הולך בנוסף רציתי לד
 תשלום השכירות )במידה ויש(?

 . מדובר בתנאי סף הנועד לבחון איתנות פיננסית.1

, 6הקבוע במסמך ב', עמוד  הסףלאחר בחינת הבקשה, הוחלט כי תנאי 
  לנוסח הבא: יצומצם 4.א.3ס' 

 ₪, 200,000לפחות של המציע הינו בעל היקף מחזור עסקים שנתי "
 ( לפחות.2018-2021השנים שקדמו להגשת ההצעה ) 4בשנתיים מבין 

הינו בעל הון עצמי של לפחות או בעל השליטה במציע המציע לחלופין, 
יש להגיש אישור רו"ח או אסמכתאות אחרות לצורך הוכחת ) אש"ח 200

 ".(תנאי הסף

הגשת בקשה לרישיון עסק למחלקת לאחר . רישיון רוכלות ינתן לזוכה 2
 .עמידה בתנאים הנדרשים על פי דין רישוי עסקים במועצה ולאחר

ס' מסמך ב' האמור במסמכים המכרז: ראה  –. לעניין דמי שכירות 3
 .6מסמך ד' ס' ו  11מסמך ג' למסמכי המכרז ס' .ב, 7

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה

 


