
 
 

 ט' שבט תשפ"ב 
 2022ינואר    11

   לכבוד 

 21/26משתתפי מכרז פומבי מס'  

 

 שלום רב, 

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

 

   לשאלות הבהרה   2מס'  מענה  הודעה על דחיית מועדים ו 
 

 נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית מועדים, כמפורט להלן:   .1

 מועד אחרון מעודכן  פעילות 

 14:00עד השעה    23.1.2022 הצעות   להגשת מועד אחרון  

 

 לא יחול כל שינוי. לרבות תוקף ערבות המכרז,  בכל יתר המועדים והוראות המכרז,   .2

לשאל  .3 התייחסותנו  הבהרה ו להלן  ירושלים    ת  לפיתוח  הרשות  במשרדי  שהתקבלו 

 שבנדון.   המכרז "(, ביחס למסמכי  הרשות )" 

, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן  מכרז הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי ה 

כשהוא    על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, .  מכרז כל ההוראות הנוגעות למסמכי ה 

 . המיועד לכך חתום בסופו כדין, במקום  

באי   הרשות אין  של  להוות    התייחסותה  כדי  בשאלה,  כלשהו  לפרט  או  כלשהי  לשאלה 

 . המכרז הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי  

במקום   באות  הן  אין  הדין,  של  לפרשנות  הנוגעות  ותשובות  שאלות  זה  במסמך  שיש  ככל 

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. ייעוץ משפטי מוסמך, וכל  

 

 מענה שאלה  הפנייה  ' מס 

 הזמנה  -מסמך א'

1.  
סעיף  

27 

להבהיר   הגשת  מבוקש  בשלב  האם 
לצרף   המציעים  נדרשים  ההצעה 
בדבר   בלבד  מילולית  התייחסות 
    התכנון הראשוני או שיש צורך בהגשת 

בסעיף   למפורט    27בהתאם 
המציעים   נדרשים  להזמנה, 
להגיש במסגרת הצעתם קונספט  
בין   הכולל,  לפרויקט,  מוצע 

תכנון ראשוני של חלוקת  היתר,  



 
 

תכניות   )מודלים,  מקצועיים  חומרים 
 . וכיוצ"ב( 

 

החומרים   סוג  הפנימי,  החלל 
שיש בכוונת המציע לעשות בהם  
שימוש והקו העיצובי המוצע של  

הקפה  בית  או  על    . המסעדה 
כל   לכלול  הראשוני  התכנון 

)לרבות    רלוונטי   מקצועי   חומר 
מודלים  תרשימים תכניות,   ,  

וכיוצ"ב( ואין להסתפק בתיאור  
  , הקונספט המוצע   מילולי בלבד. 

  , החומר המקצועי כאמור לרבות 
)מצגת(  פרזנטציה  תצורת  ב יוצג  

הר  כמפורט    , איון י במסגרת 
 . להזמנה   70.1בסעיף  

 
 

 בכבוד רב, 
 

 הרשות לפיתוח ירושלים 
 

   X ______________ 
 חתימת המציע                                                                     


