לכבוד
משתתפי המכרז
מכרז פומבי מס'  03/21להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה באזור תעשייה שער
בנימין ולהצבה והפעלה של עגלות מזון במבנה המועצה
מסמך שינויים והבהרות מס' 1
הרינו להודיעכם כדלקמן:
.1

שינויים והבהרות
 1.1הזוכה שיזכה במכרז יידרש לשלם לגוף אשר יהיה אמון על ניהול מתחם המסוף (להלן-
החברה המנהלת) הוצאות (בהתאם לחלקה היחסי) בגין שמירה ,תחזוקה ,ניקיון וכל
הוצאה אחרת אשר תוציא החברה המנהלת (להלן -תשלום לחברה המנהלת).
אי תשלום לחברה המנהלת כמוהו כאי תשלום לחכ"ל והדבר יהווה הפרה של ההסכם ,על
כל המשתמע מכך .יובהר כי טרם ידוע מי תהיה החברה המנהלת וכי הזוכה יידרש בגין
ההוצאות האמורות לכל גוף שהחכ"ל תורה לו לרבות לחכ"ל עצמה.
יובהר כי בשלב זה אין באפשרות החכ"ל לנקוב בדמי הניהול אשר יידרש לשלם הזוכה
במכרז ועל המציעים לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתם.
תוך  7ימים מהיום בו הודיעה החכ"ל או החברה המנהלת לזוכה במכרז על קביעת דמי
הניהול יהיה על הזוכה במכרז להודיע לחברה האם הוא מקבל עליו את דמי הניהול או
האם לא.
ככל שהזוכה במכרז יודיע שהוא לא מקבל עליו את תשלום דמי השימוש ,תבוטל זכייתו
במכרז והחכ"ל תתקשר עם המציע הבא בתור.
 1.2עמ'  ,30שורה אחרונה תימחק ובמקומה יבוא" -כמו כן תוצב לפחות עגלה אחת או דלפק
מכירה אחד במתחם המועצה (להלן בסעיף זה -נקודת ממכר) כאשר החכ"ל תהא רשאית
לדרוש מהזוכה להציב נקודת ממכר נוספת".
 1.3עמ'  31תחת אופציות לסוגי המזון אשר יוגש במתחם המזון -המילה "גלידריה" (בולט
שלישי) תימחק.
 1.4עמ'  32רשימת מוצרי בסיס -אין להתייחס לרשימת המוצרים למעט כוס הקפה/תה.
 1.5תשומת לב המציעים כי פרק הנחיות להפעלה ותחזוקה חוזר על עצמו פעמיים (טעות
סופר).
 1.6סעיף  11.3להסכם ההתקשרות -הסעיף יימחק ובמקומו יבוא סעיף  11.3מתוקן כדלקמן:
"מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה ,או הארכתה ,לפי העניין,
מתחייב המפעיל לפנות לאלתר את המתחמים ולהשיבם לחברה כפי שהיו לאחר כל
השיפורים והשינויים שנעשו על ידי המפעיל (לאורך כל תקופת ההתקשרות) ואושרו על
ידי חברה לרבות ציוד המחובר לקיר".

.2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם חתום
בחתימה ובחותמת.

בברכה,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

