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 2019, אפריל 8

 2457הס/

 לכבוד

 05/2019מס'  משתתפי מכרז פומבי

  להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

 

 מענה לשאלות הבהרה  -1הודעה מס'  הנדון:

 

 התשובות יפורטו להלן ,"(החברה" ו/או "המזמינה)להלן: " בע"מ היכלי ספורט תל אביב יפו בשם

להפעלת מערך המזנונים  05/2019מס'  למכרזההבהרות  הליך במסגרת שנשאלו ההבהרה לשאלות

, מהן הנובעים והשינויים, שלהלן תשובותה .("מכרזה" )להלן:וההסעדה באצטדיון בלומפילד 

 בלתי חלק מהווה בהן והאמור המקוריים המכרז במסמכי נכתבו כאילו שתתףהמ את מחייבים

 .זוכהה מציעה עם שייחתם ההתקשרות ומהסכם המכרז ממסמכי נפרד

 

סעיף  מס'
 מכרז/הסכם

 תשובות שאלות

על המשתתף להיות אישיות משפטית  האם ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים? ---  .1

אחת. לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף 

 של מספר גופים.

המשתתף להעניק הנחות מיוחדות האם על  ---  .2
 לעובדי האצטדיון?

 לא.

למסמכי  3.3  .3
 המכרז

מהו תאריך הכניסה למושכר, כאשר האצטדיון 
 עדיין נמצא בפניה?

 3.3תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 

למסמכי המכרז. במועד זה החברה 

מתכוונת למסור את מערך ההסעדה 

להתארגנות למציע הזוכה בתאריך 

31.5.2019. 

כמו כן על הזוכה להתחיל להפעיל את 

 .15.8.2019מערך ההסעדה עד ליום 

 

מודגש כי אין במועדים האמורים לעיל 

משום התחייבות מצד החברה, וייתכנו 

שינויים בתאריכים האמורים, ולזוכה לא 

יהיו כל טענות בקשר לכך. שינויים 
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במועדים כאמור יהיו לפי הוראות המכרז 

 וההסכם.

 אין חניות שהחברה מתחייבת לתת לזוכה החניות הניתנת לזוכה?מה כמות    .4

לא. נושא השילוט אינו רלוונטי למכרז זה.  האם יש נספח שילוט?   .5

אין באמור בכדי להפחית מחובת הזוכה 

להציג תפריט ומחירון כנדרש במסמכי 

 המכרז ובהסכם.

החברה הנוכחית החלה לפעול במהלך חודש    .6

חברה זו ממשיכה פעילות של . 2018אפריל שנת 

חברה קודמת והיא בעלת אותם בעלי מניות 

ומנהלים, כך שכלל ההחזקות ומערך הניהול 

זהה. האם החברה הנוכחית רשאית לגשת למכרז 

 בהסתמך על ניסיון החברה הקודמת?

ניתן להסתמך על ניסיון חברה קודמת 

ובלבד שיוכח באמצעות תצהיר מאומת על 

חזקות החברה וכי כלל ידי עו"ד כי כלל ה

המנהלים )דירקטורים בחברה(, וכן בעלי 

התפקידים המרכזיים הינם בזהות 

 מוחלטת לחברה הקודמת. 

האם לאחר הזכיה, הזוכה יהיה רשאי להקים    .7

 ישות חדשה הכוללת את הזוכה?

מובהר כי הזוכה יהיה רשאי להקים חברה 

ייעודית ובלבד כי ההחזקות בחברה 

על ידי הזוכה או  100%יהיו  תהייעודי

בהחזקות זהות של בעלי השליטה בזוכה, 

וכי הזוכה והישות החדשה יתחייבו בכלל 

 ביחד ולחוד. תההתחייבויו

מודגש כי לא ניתן יהיה להקים חברה 

ייעודית בה יהיו מעורבים גורמים חדשים 

שאינם המציע או בעלי השליטה במציע, 

פורט ותותר הקמה של חברה כאמור רק כמ

 לעיל.

למסמכי  6.3.3  .8
 המכרז

 6.3.3מבוקש לבטל את הדרישה המנוי בסעיף 

 .9001:2015לפיה למשתתף תו תקן ת"י 

 מקובל. הדרישה מבוטלת

למסמכי  6.7  .9
 המכרז

 6.7מבוקש לבטל את הדרישה המנויה בסעיף 

לפיה למשתתף מטבח מבשל והינו בעל רישיון 

מזון יצרן בתוקף להסעדה ו/או להכנת מנות 

לצורך אספקתן מחוץ  למקום הכנתן, מטעם 

משרד הבריאות. המשתתף בעל תעודת כשרות 

 תקפה מטעם הרבנות למטבח האמור.

 מקובל חלקית.

המשתתף רשאי להציג עמידה בתנאי זה 

באמצעות קבלן משנה. במקרה כאמור 

ן המשנה לעמוד בכל הדרישות יידרש הקבל

כאמור, להראות כי ברשותו רישיון יצרן 

שנים לפחות במועד  3בתוקף במשך 

האחרון להגשת הצעות ושהינו בתוקף 
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לחילופין מבוקש לאשר הוכחת עמידה בדרישה 

 זו על ידי קבלן משנה.

במועד ההגשה, וכן על המשתתף להראות 

התקשרות בתוקף במועד הגשת ההצעות 

 עם קבלן המשנה כאמור.

על קבלן המשנה לצרף תצהיר חתום, על 

חתימה בקבלן המשנה ידי מורשי ה

ומאומת על ידי עו"ד, לפיו ככול 

שהמשתתף יזכה במכרז הוא יספק את 

המטבח המבשל ואת כלל הדרישות 

הרלוונטיות למטבח המבשל וכן יהיה בעל 

כל רישיון ויעמוד בכל דרישות הדין 

הנדרשות לצורך אספקת השירותים 

הנדרשים במכרז ובהסכם במלואם 

 ולשביעות רצון החברה.

יתווסף האמור  5.23סכם לאחר סעיף בה

 להלן:

"החלפת  קבלן המשנה שהוצג במסגרת 

ההצעה של הספק במכרז, ככל שהוצג, 

ידרוש את אישור החברה מראש ובכתב, 

וכן הצגה של עמידת קבלן המשנה החלופי 

בכל דרישות המכרז שעמידה בהן הוכחה 

באמצעות קבלן המשנה. בנוסף על הספק 

שנה החלופי פועל להוכיח כי קבלן המ

שנים ברציפות. מובהר ומודגש כי  3לפחות 

החברה תהיה רשאית לדרוש תנאים ו/או 

הוכחת נוספות בטרם תאשר החלפה 

כאמור לספק לא יהיו כל טענות בקשר 

לכך. החברה תהיה רשאית לאשר או שלא 

לאשר את קבלן המשנה החלופי, על פי 

שיקול דעתה הבלעדי ולספק לא יהיו כל 

 ת בקשר לכך."טענו

מועד אחרון   .10
להגשת הצעות 

 למכרז

 מקובל. נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 

30/04/19. 
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 עמוד.לחתום עליו באמצעות מורשי חתימה בתחתית כל זה ו לצרף להצעתו מסמך שתתףעל המ
                                                                                                        

 בכבוד רב,               
 

___________________ 
 
 
 
 

למסמכי  4.2  .11
 5.51המכרז;
 להסכם

נבקש הבהרה לגבי נושא שירותי ההסעדה 

 הנוספים במעטפת

מובהר ומודגש כי ככל שיהיו שטחי הסעדה 

נכללים  אינםבמעטפת החיצונית הם 

במסגרת מכרז זה. לזוכה לא יהיו כל 

טענות ככל שיהיו שטחי הסעדה נוספים 

במעטפת, ולא תהיה לו כל טענה בדבר 

 בלעדיות. 


