
 
 

 י"ט טבת תשפ"ב 
 2021דצמבר    23

   לכבוד 

 21/26משתתפי מכרז פומבי מס'  

 

 שלום רב, 

לתכנון, הקמה והפעלה של מסעדה או בית קפה בגן הוורדים    21/26מכרז פומבי מס'  הנדון:  
 בירושלים 

 
 מענה לשאלות הבהרה  

 
"(,  הרשות להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים )" 

 שבנדון.    המכרז ביחס למסמכי  

, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן  מכרז הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי ה 
כשהוא    מסמך הבהרות זה להצעתו, על המציע לצרף  .  מכרז כל ההוראות הנוגעות למסמכי ה 

 . חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה    התייחסותה של הרשות אין באי  
 . המכרז להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי  

לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות  
 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. 

 

 מענה שאלה  הפנייה  'מס

 הזמנה  -מסמך א'

 6סעיף   .1

מבוקש להבהיר האם עד סוף החודש יש  
טופס    ערבות להגיש   קיים  והאם  מכרז 

 של ערבות המכרז.  מחייב
 

עם  להגיש  יש  המכרז  ערבות  את 
למועד   עד  למכרז  ההצעה  הגשת 

שנקבע  כפי  האחרון להגשת הצעות  
 בהודעת הרשות על דחיית מועדים.  

של ערבות המכרז, נוסח מחייב  אין  
בתנאים   העומדת  ערבות  וכל 

להזמנה    30-37הקבועים בסעיפים  
 תתקבל. 

-Preניתן להגיש לאישור מוקדם )

Ruling  טיוטה הרשות  של  של  ( 
ערבות המכרז מאת הבנק כמפורט  

להזמנה, זאת עד למועד    38בסעיף  
ערבות   טיוטת  להגשת  האחרון 

דחיית  כפי  מכרז   בהודעת  שנקבע 
 המועדים.

2.  
סעיף  

10 

אישור   יינתן  האם  להבהיר  מבוקש 
מטר   בשני  החורף"  "סגירת  להרחבת 

  נוספים.

לאישור   ירושליםבכפוף  ,  עיריית 
סגירת   של  להרחבה  מניעה  אין 

 החורף.  



 
 

3.  
סעיף  

14 

הרשות   שיקולי  מהם  להבהיר  מבוקש 
האופציה   מימוש  על  להחליט  בבואה 

 שנים נוספות.   5-להארכת ההתקשרות ב 

  . לרשות שיקול דעת בלעדי ומוחלט
זאת עם  של    ,יחד  רצונה  שביעות 

המסעדה    הרשות מהפעלת 
הראשונה ההתקשרות  ,  בתקופת 

שיבחשבון    תילקח  ול  קבמסגרת 
 . הרשותדעת 

4.  
סעיף  
27.2 

להבהיר   את  האם  מבוקש  להפעיל  ניתן 
כ"עגלה   או  נוסף  במבנה  הקפה  דוכן 

 . מונעת"

הקפה   דוכן  את  להפעיל  ניתן  לא 
על  דוכן הקפה יופעל  במבנה נוסף.  

ידי הזוכה במכרז במבנה המסעדה  
העליונה  קפה   בקומה  בעגלת    או 

בשטח גן הוורדים בסמוך למסעדה  
הרשות   ידי  על  שיוגדר  כפי 

 להסכם. 5.4ובהתאם לסעיף  

5.  
סעיף  

38 

מסמכים   ישנם  האם  להבהיר  מבוקש 
נוספים שיש להגיש עד סוף החודש מלבד  

 ערבות המכרז.  
 

 .לעיל 1 ראו תשובה 

 הסכם -מסמך ב'

 4סעיף   .6

סעיף   עדכון ביוזמת הרשות יתווסף    4.22להסכם 
 כמפורט להלן: 

השנים   שבמהלך  לו  ידוע  "כי 
לפיתוח הקרובות   עבודות  יחולו 

 עלולותרדים אשר  וולשדרוג גן הו
 למסעדהלהשליך על דרכי הגישה  

בכל  הולסביבת יבוא  לא  והוא   ,
טענה או דרישה כלפי הרשות ו/או 

כך בשל  ירושלים  יובהר   .עיריית 
ו/או   ירושלים  עיריית  הרשות כי 

מנת יפעלו    ןמטעממי  ו/או   על 
בכלל,  שהפגיעה   במבקרים ,אם 

הוורדים ובדרכי במסעדה    ,בגן 
 . תמינימלי  תהיההגישה למסעדה  

7.  
סעיף  

5.8 

להבהיר   תכנון  מבוקש  על  הרשות  האם 
החורף"   "סגירת  "אישור  לעניין  יש 
 .עקרוני" של עיריית ירושלים 

 
 
 
 

במכרז  הקיימות  התוכניות 
מוכרות לעיריית ירושלים. יחד עם  
זאת אין באמור משום קבלת היתר  

יהיה  במכרז  ף. הזוכה  רלסגירת חו
להוציא את כל האישורים  אחראי  

והדין   ההסכם  פי  על  הנדרשים 
ללרבות   החורף  היתר  סגירת 

 להסכם.  5.3כמפורט בסעיף 

8.  
  סעיף
7.5 

להבהיר   המדויקמבוקש  השעות  ת  ו מהן 
 . של תפריט הצהריים לעובדי המדינה

 
 

מכירת   לעניין  הצהרים  שעות 
המגזר   לעובדי  צהרים  תפריט 

בסעיף   מוגדרות    5.4הציבורי, 
 .(להסכם נספח ג'בנספח התפעול )



 
 

9.  
  סעיף
9.2 

כי   נכתב  בכל  בסעיף  ימצא,  בו  "במקרה 
עת במהלך תקופת ההפעלה, כי קיים פער  
בין אופן הפעלת המסעדה לבין הקונספט  

להבהיר    .המאושר..." מהו  מבוקש 
 . "פער"

שלא סופי  קונספט ההכל סטייה מ
יחשב   הרשות,  אישור  את  קיבל 

 כפער. 

 נספח ג' להסכם -התפעולנספח 

10.  
סעיף  

3.3 
להבהיר   הגורמים  מבוקש  הם  מי 

 מסעדה. המורשים לתת תעודת כשרות ל
מכוח חוק לתת    כל גורם המורשה

 תעודת כשרות.  

11.  
סעיף  

3.9 

ו  סלסבמידה  יספק  פיקניק  י הזכיין  לות 
הגן,   להבהיר  לבאי  ישמבוקש    נה האם 

אחריות לזכיין לשמור על ניקיון הגן שלא  
 המסעדה. במתחם 

הניקיון   על  לשמור  מחויב  הזכיין 
ם  י בכלל אזורי הישיבה, בין הפנימי

  3.9כמפורט בסעיף    ם יובין החיצוני
 לנספח התפעול. 

12.  
סעיף   

3.12 
 

להבהיר   לאירוע  י מהמבוקש    ,ההגדרה 
כמה    ,מהי כמות אנשים המגדירה אירוע

  ,אירועקיום  אישור ל יש לבקש  זמן מראש  
יגרמו  הרשות    שיקולי  םמה לה  אשר 

 .אירועקיום  התנגדות ללהביע  

זה מכרז  הוא    , לעניין  כל  אירוע 
בו   ו/או    המסעדה סגר  תימקרה 

לקוחות    החלק של  לשימושם 
אישור  ם.  יפרטי את  לבקש  יש 

בהתאם   אירוע  לקיום  הרשות 
יקבעו   נציג הרשות אשר  להנחיות 

דעת הרשות הינו    שיקול מעת לעת.  
היתר,   בין  כאשר  ומוחלט,  בלעדי 

אירועים  ההמגבלה שייצרו    תישקל
המגזר   עובדי  של  היכולת  על 

 . הציבורי להשתמש במסעדה

13.  
 סעיף 
3.20 

ביס"חברת   בלתי    " תן  עמלה  לוקחת 
להבהיר  מובטלת,   על  מבוקש  האם 

 . העמלה הזכיין יחויב לתת הנחה

הציבורי   עובדי המגזר  של  ההנחה 
המגזר   לעובדי  גם  הציבורי  תינתן 

שישלמו במסגרת ההטבה היומית  
- אליה זכאים עובדי מדינה )כיום כ

17 )₪. 

14.  
סעיף  

4.2 
 

אספקה   ישנה  זה  גודל  בסדר  למסעדה 
  , מבוקש לאפשר למסעדה יומיומית רבה

גישה מלאה עד הכניסה להובלת אספקת  
 .הסחורה

נדחית,   בתנאי  הבקשה  שינוי  אין 
 המכרז.

15.  
סעיף  

5.1 
לאחר   המסעדה  הפעלת  לאפשר  מבוקש 

 . 24:00השעה 
מתקבלת בכפוף  הבקשה   ,

 . להוראות כל דין

16.  
סעיף  

5.1 
בשעה   המסעדה  פתיחת  לאפשר  מבוקש 

 ומדובר במסעדה בשרית. במידה  12:00
 הבקשה מתקבלת.

 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 הרשות לפיתוח ירושלים 
 

   X ______________ 
 חתימת המציע                                                                     


