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2020, אפריל 16  
כולל דף זה  2מתוך  1דף   

 03/2020מציעים, מכרז פומבי  לכבוד
 ים י ניהול והפעלת חניונים בגבעת

 
  הת הבהרו הנדון: מענה לשאל

 מהו מצב התאורה בחניונים הקיימים?  5.5.1הוראות למשתתפים סעיף   שאלה : .1

 על המשתתפים לבקר בחניונים בשעות היום והלילה ולהתרשם ממצב התאורה.  תשובה:

 ביוב, אחראי לתקינות תשתיות החניונים כגון ניקוז, מי 5.5.1הוראות למשתתפים סעיף  :השאל .2
 ?מדרכות אספלט, כיבוי אש, מים,

  .מסרנה לזוכהינכון למועד זה תשתיות החניונים במצב תקין וכך הן ת: תשובה

 מי המפעיל הקיים בכל אחד מהחניונים נשוא המכרז? 5.5.3הוראות למשתתפים סעיף שאלה : .3

 חברת יעד. תשובה:

האם המפעיל צריך להוכיח כי קיימים לו חניונים וכ"א  5.6.2הוראות למשתתפים סעיף  שאלה : .4
 סביר?רוע בחניון בזמן יק"מ מכל חניון על מנת שיוכל לטפל בכל א 10-ברדיוס של כ

 אין צורך.  תשובה:

לקבל שטח של כל חניון ודמי ארנונה אחרונים  מבקשים 5.6.6הוראות למשתתפים סעיף  שאלה : .5
  2020לכל חניון לשנת 

   תשובה:

 2020ארנונה שנתי  שטח )מ"ר(  שם החניון 

 ₪  118,525 2,268 שינקין 

 ₪  135,876 2,600 כורזין 

 ₪  18,000 343 תיאטרון 

 אין במסירת הנתונים משום התחייבות או מצג לגבי החיובים שיחולו בעתיד. מובהר, כי 

 הארנונה בהתאם לצו ארנונה כפי שמפורסם באתר העירייה. חיובי 

 האם לכל חניון קיים מונה חשמל יעודי למערכות החניון?   5.6.6הוראות למשתתפים סעיף    שאלה : .6

 .או מי מטעמה העירייהיוצב מונה נפרד לכול חניון על ידי הכוונה היא ש תשובה:

מהו סטטוס רישיון העסק   5.6.6הוראות למשתתפים סעיף    5.6.7הוראות למשתתפים סעיף    שאלה : .7
 לכל אחד מהחניונים ,עד מתי התוקף שלו?

 החניונים. אחד מלכול  2029עד  עסק ןרישיו קיים לחברת יעד תשובה:

מהו הפיצוי  –לא הגיוני לאחר כל ההשקעה של המפעיל  6.2הוראות למשתתפים סעיף  שאלה : .8
 הדדיות? שיקבל?

 אין שינוי בתנאי המכרז.   תשובה:

הוספתם הערכה שהעבודות במתחם כורזין לא יחלו בתקופת ההסכם  3סעיף  10נספח א  שאלה : .9
 אבל אם כן האם תהא הפחתה בתנאי ההסכם באופן יחסי?

 אין שינוי בתנאי המכרז. תשובה:

האם קיים בכל חניון חדר בקרה/בוטקה שבו ניתן לשם ארון שרתים   5.9סעיף   10נספח א   שאלה : .10
 ותקשורת?
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 (תיאטרון, שינקין,  כורזיןהחניונים ) בשלושתקיים ביתן שומר  תשובה:

 לשלושת החניונים?האם נדרש נציג מקומי לכל חניון או נציג אחד  10סעיף  10נספח א  שאלה : .11

בצורה תיעשה החניונים תפעול ואחזקת  -המטרה הסופית כל עוד שאין דרישה לכ"א,  תשובה:
 אוטונומית עם שליטה מרחוק.

 . למשתמשים בחניוניםהתפעול יהיה צורך בנציג שיעזור תקופה הראשונה של יתכן וב

אחזקה בתוקף מול יצרן הציוד לאורך האם המפעיל צריך להציג הסכם    12סעיף    10נספח א  שאלה : .12
 כל משך החוזה של המפעיל? 

 המפעיל לדאוג לתחזוקה שותפת ותקינה של הציוד.   באחריות תשובה:

 לכל חניון בנפרד?  22,000מבקש לקבל את החלוקה , ארנונה 13סעיף   10נספח א  שאלה : .13

 לעיל.  5נא ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 הנתונים משום התחייבות או מצג לגבי החיובים שיחולו בעתיד. מובהר, כי אין במסירת 

 ?2017,2018,2019מהם ההכנסות הקיימות בכל אחד משלושת החניונים בשנים  -כללי : שאלה .14

  תשובה:

 2017 2018 2019 )אלפי ₪(  הכנסות

 1,217 1,214 1,306 הכנסות חניון שנקין

 813 972 852 הכנסות חניון*כורזין. 

הכנסות חניון*בית 
 448 369 391 אסלינגן. 

₪ כולל מע"מ, דמי כניסה חד פעמיים בגובה    350  –  03/18תעריף המינויים עד    –בחניון כורזין בלבד  
25  .₪ 

 מובהר, כי אין בנתונים אלה כדי להשליך על ההכנסות שתהיינה לזוכה במכרז.
 כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברה. )חברה בע"מ( , הכנסות ללא מע"מה

אין הגיון שהמפעיל יחויב בדמי –מבקשים לתקן סעיף זה , 7.13הסכם סעיף  -נספח ב' שאלה : .15
   הרשאה לפני שניתן לו להפעיל את החניונים

   .יהייום ממועד הזכ 60 עדהפעלה לזוכה תינתן הזכות ל תשובה:
ימים כאמור, תהא   60ככל שהמפעיל ישלים את הקמת מערכת הבקרה במי מהחניונים בטרם חלפו  

 רשאית החברה למסור את הפעלת החניונים למפעיל ממועד ההשלמה.  

 .ראה סעיף שלב ההקמה

  

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו  יש .המכרז ממסמכי חלק הינו  זה מסמך •

המועד להגשת נמסרה הודעה על דחיית  30/03/2020בהתאם לסיור מציעים שהופץ ביום  •
, 1בתיבת המכרזים במשרדי חברת יעד רח' כורזין  12:00בשעה   03.05.2020הצעות ליום 

 , גבעתיים 2)בית מלדובסקי( קומה 

                 /http://www.yaadg.co.ilכלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת  •
 

 בברכה,
 מנכ"לדרור דבאח, 

 לפיתוח גבעתיים בע"מ  הכלכלית חברה, היעד     
 

http://www.yaadg.co.il/

