
 
 

  הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי (התחדשות עירונית)
  תל אביב 45-35גרדיה -במתחם לה

  

  2מסמך הבהרות מס' 
  

על ידו, כיתר מסמכי  חתוםמסמך זה להצעתו כשהוא  לצרףההבהרות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה להציע הצעות ועל המציע  .1
 ההזמנה להציע הצעות. 

למען הסר  .לפרסום מסמך הבהרות זה במקביל, בגרסתו המעודכנת, המפורסמת הנזכר בהן יש לקרוא את ההבהרות ביחד עם המסמך הרלוונטי .2
 מסוים, אין משמעות הדבר בהכרח כי התקבלה בקשת המשתתף, כולה או חלקה. /נספחספק, ככל שנזכר במסגרת ההבהרה כי בוצע תיקון בסעיף

 נוסח השאלות המפורט להלן אינו בהכרח זהה לנוסח שנשלח על ידי המשתתפים. .3

 גובר על האמור במסמכים המקוריים שבחוברת ההזמנה להציע ההצעות.במקרה של סתירה / אי התאמה, האמור במסמך הבהרות ותשובות זה,  .4

  יתר הוראות ההזמנה להציע הצעות יחולו במלואן וללא שינוי, למעט האמור לעיל ולמעט השינויים המחויבים. .5

 המינהלת רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .6

י אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המינהלת (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכ .7
ההזמנה להציע הצעות וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט במסמך הבהרות זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיפורסמו על ידי 

  שיפורסמו). המינהלת (ככל

  להלן ההבהרות: .8

  המסמך סעיף השאלה  הבהרה

(הזמנה להציע הצעות).  1למסמך  5תשומת לב המשתתפים לסעיף 
מסמכי ההזמנה להציע הצעות  כלהמשתתפים מתבקשים לחתום על 

(קובץ  (לרבות המסמכים הנלווים לה), בשולי/תחתית כל עמוד
. תשומת לב המשתתפים מעודכן יישלח ביחד עם מסמך הבהרות זה)

(הצהרה והצעת  2למסמך  26עד  9כי יש להשלים את סעיף 
מו כן, יש כהמשתתף), ולאחריהם על המציע ועל עורך דינו לחתום.  

  לצרף את מסמכי ההבהרות שפורסמו, כשהם חתומים. 

נבקש לקבל הנחיות לגבי המסמכים 
שעליהם מתבקשים המציעים לחתום על 

  מנת שההגשה תיחשב כהצעה.

  כללי  כללי



 
 

בפרויקטים יש לצרף  חשבונות סופייםאילו   .קבלני גמרו להמציא חשבונות סופיים של קבלני שלד ניתן
 בביצוע עצמי כך שאין קבלן מפתחשבוצעו 

  אחד?

 1מסמך   7.2.2.7
(הזמנה להציע 

  הצעות)

האם חברה ציבורית רשאית להגיש תדפיס  לא.
דו"ח דן אנד ממערכת המאיה חלף 

  ?ברדסטריט

 1מסמך   7.2.2.8
(הזמנה להציע 

   הצעות)

(הזמנה להציע  1למסמך  8.3.9-ו 8.3.5תשומת לב המשתתפים לסעיף 
הצעות). הודעה על מועד קיום האסיפה תישלח לאחר שייקבע מועד 

   לקיומה.

 1מסמך   8.3  מהו המועד להמצאת הערבות הבנקאית?
(הזמנה להציע 

   הצעות)

לאופן חלוקת קובע הוראות בנוגע  8תשומת לב המשתתפים כי סעיף 
משטח דירת הבעלים לה כדי לשנות  קההחלו הדירות. אין במנגנון

   זכאי כל אחד מיחידי הבעלים.

חלוקת דירות הבעלים ההסכם קובע 
איך זה  - בין הבעלים לבין עצמם, החדשות

האם יתכן עובד מבחינת חשיפת מס? 
מ"ר  40של יקבל תוספת  שבעלים מסוים

  ?לדירה

(הסכם  6מסמך   8.1
  התקשרות)

מועדי חלק מ לדחות מבוקש לבחון אפשרות  לא יתוקן.
שיתקיימו תנאים לאחר  עד תשלוםה

או , למימוש הפרויקט וודאות המקנים
להקטין את הסכומים המשולמים עד 

  לקבלת וודאות.

  כללי

  

  

  7מסמך 

(החזר הוצאות 
  המנהלת)

לב מסמך הבהרות זה. תשומת עותק מההתנגדויות יישלח ביחד עם 
והן מצורפות לשם  י אין בהתנגדויות משום מצג כלשהוהמשתתפים כ

ובר המדמבלי לגרוע מכלליות האמור, . ההתרשמות בלבד
בהתנגדויות שהומצאו לידי המינהלת ויתכן כי ישנן התנגדויות 

  נוספות שהוגשו אך טרם הומצאו לידה. 

בקש לקבל העתק מההתנגדויות שהוגשו נ
  לתב"ע החדשה.

  כללי

  החדשה תב"עה

  

  

 


