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 הזמנה לציבור להציע הצעות לשכירת שטח מסחר - 10/2021מכרז מס'  הנדון:

 מרכז פנאי ובילוי בפארק פרס בחולון -בפרויקט "לה פארק" 
 

רוכשי מסמכי "( ובמענה לשאלות ההבהרה של מסמכי המכרז" )להלן: שבנדוןבהמשך למסמכי המכרז  .1

החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: תשובות להלן , מצ"ב עד למועד זה שנתקבלוהמכרז 

 .רוכשי המכרזלשאלות "( החברה"

 יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו רוכשי מסמכי המכרז. .2

מכרז ועל והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי ה כל ההבהרות, השינויים .3

 המציע לצרפם להצעתו בצירוף חתימתו על כל אחד מעמודי מסמך זה.

מכרז, אלא אם לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי ה .4

 .צוין במפורש אחרת

שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמין, אין להסתמך על כל הסבר או פירוש  .5

ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים 

, המזמין וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שישלחו מטעם

 ככל שיישלחו.

אלא אם נאמר במפורש  ,כתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מכל האמור במסמכי המכרזהאמור במ .6

 אחרת.

 

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
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 21/2010מכרז מס'  -תשובות לשאלות הבהרה 

 לשטח המושכר?  25% וסיףמהאם שטח הישיבה החיצוני ש:  .1

 , כמפורט להלן.6.2ת: השאלה אינה רלבנטית לנוכח הוראות סעיף 

 ?(6.2)סעיף  לשטח המושכר 50%האם שטח הישיבה )המקורה הפנימי( מוסיף ש:   .2

 "פוד קורט"., בהתאם להוראות החלות ביחס להתשובה לכך חיוביתת: 

 ?אינו פעיל food court-לעיל חיובית, מדוע הוחלט על תנאי כאמור בשעה שה 2ככל שהתשובה לשאלה ש:  .3

כה. הדברים מקבלים משנה תוקף בהתחשב פעיל כפי שהיה פעיל עד  food court -ת: השאלה אינה מובנת. מתחם ה

ביחס לסועדים, לרבות )אך לא  בכך שהחברה הוציאה שולחנות ישיבה מחוץ למתחם, על מנת להקל על השוכרים

   רק( ביחס לסועדים כאמור שאין ברשותם תו ירוק. 

הקיימים, כל עוד בניה כאמור  הפרויקטלשטחי  ,בניית המתחם מעברבך ילהמשעל זכות  האם החברה שומרתש:  .4

 ?ובפעילותומהווה פגיעה במושכר אינה 

 ת: התשובה לכך חיובית. 

  להסכם? 7.16לאילו עבודות מתייחס האמור בסעיף ש:  .5

 בעבודות שהשוכר מתעתד לבצע.ת: השאלה אינה ברורה, שכן הסעיף דן 

 ?8סעיף רלבנטיות להאם יש ש:  .6

 ת: התשובה לכך ביחס למושכר דנא שלילית. 

 יושכרו שטחים נוספים לגלידריות/יוגורטריות.ייקבע שלא  נבקש, כי ש: .7

 ת: הבקשה נדחית. סעיפי בלעדיות הם אסורים על פי דין וממילא אין בכוונת החברה להעניק בלעדיות למאן דהוא.  

חודשים  3השכירות על פי פדיון בתקופה הנוספת מחושב לפי כל דמי ישוב מדוע ח – 12.2.2.2סעיף בכל הנוגע לש:  .8

שנים  5עניין העונתיות לא עומד להשתנות ב כמו כן, חודשים?  6 כל -ולא כמו בתקופת השכירות הראשונה 

 . הקרובות

לנספח א', שם נקבע, כי ההתחשבנות  4ת: ההפניה להוראות ההסכם אינן רלבנטיות שכן אלה תוקנו במסגרת סעיף 

 תיערך אחת לשנה.בין השוכר והחברה 


