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 21.013.30. תאריך:                  

 
 זכויות בניה )עיקרי + שרות( בייעוד תעסוקה וניוד למכירת 2202222 מכרז פומבי מס'

 

 1מסמך הבהרות מספר 

הבהרה תשובות לשאלות  להשיב( מתכבדת בזה "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: 
 כפי שהופנו אליה1

לשאלות ההבהרה ומסמך הבהרות זה מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי תשובות החברה 
 נפרד הימנו1

 :שאלות הבהרה

 תשובה שאלה הסכם0מכרז סעיף מס'

 מכרז  517  .1

נבקש התחייבות 
למענה לשאלות 
הבהרה עד ליום 

321.013.3. 

החברה אינה מתחייבת למועד מענה לשאלות 
 הבהרה1

 מכרז  71713  .2
להבהיר שאין נבקש 

צורך בשני עותקים 
 של הערבות

 מובהר כמבוקש1 

יש להגיש ערבות מקורית אחת בלבד בהתאם 
 לדרישות המכרז באופן מדויק1

 מכרז  510  .3
במקום "חודשים" יש 

 לרשום "יום"
 1תימחק"חודשים"  המילה, מתוקן כמבוקש

4.  

 6נספח 
)מכתב 
מטעם 

מהנדסת 
 העיר(

 מכרז

נבקש להבהיר 
התוכנית שאישור 

הכוללנית לעיר אינה 
תנאי לאישור 
התוכנית לניוד 

 1הזכויות

נית לניוד וכמובהר בזאת כי אישור הת
הועדה הרלוונטית  בהחלטתהזכויות תלוי 

ו/או כל שתדון בבקשה )מקומית או מחוזית( 
 סמכות אחרת על פי כל דין1 

החברה אינה אחראית ואינה יכולה להיות 
התכנון באישור/אי אחראית לשיקולי מוסדות 

 אישור התוכנית לניוד זכויות הבניה1

 הסכם  712  .5

הואיל והחברה 
הכלכלית היא זו 
האחראית על 
התקיימות התנאי 
המתלה, נבקש כי 
סכום הערבות יוחזר 
למציע במקרה 
שהתנאי המתלה לא 

 יתקיים

אחראית  אינההחברה מובהר כי  א(
 .להתקיימות התנאי המתלה

ורק לעריכת והגשת החברה אחראית אך 
כנית לניוד הזכויות, הכל בהתאם והת

 . להוראות המכרז וההסכם

למכרז  017המשתתפים מופנים בזאת לסעיף 
 להסכם1 613ולסעיף 

מוותר על כל טענה כלפי החברה ביחס  הזוכה
ובכלל זה אי  לאי התקיימות התנאי המתלה

 1 אישור הבקשה לתוכנית ניוד הזכויות
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חוזה  הזוכה במכרז על חתימתלבכפוף  (ב
 המכר ומילוי כל הוראות המכרז וההסכם

התשלום הראשון על פי סעיף  ביצועלרבות 
, תושב לזוכה במכרז ערבות להסכם 1.4.1

 ההגשה. 

: 5.3המשפט המופיע בסיפא של סעיף 
"מובהר כי סכום הערבות לא יושב בכל 

 .יימחק - מקרה"

 הסכם 612  .6

נבקש לתקן ולהבהיר 
כי במקרה כאמור 
ישולם היטל השבחה 
בלבד לועדה 
המקומית בגין 

הנוספות  הזכויות
 1שיתווספו

הבקשה נדחית אך חל שינוי בסעיף 

 כדלקמן: 

 שיעור תבהפחת"יירשם  612של סעיף  בסיפא

היטל ההשבחה על פי דין במועד תשלום 

 תשלום םלדוגמה: א התמורה על פי ההסכם1

 %.7 הינו דין פי על בחהההש היטל

 -ב תופחת"ר למ התמורה אזי, מההשבחה

7.%1" 

 

 הסכם 21413  .7

  -לאחר המילים 
"הועדה המקומית" 
יש להוסיף: "ככל 
והיא תהא מוסמכת 
לאשר את התוכנית 

 על פי דין"1 

 הבקשה נדחית1 אין שינוי במסמכי המכרז1

מובהר כי ככל והועדה המקומית ממליצה 

להפקיד את התוכנית לניוד זכויות הבניה אצל 

, יש לשלם את התשלום המחוזיתהוועדה 

 , הכל על פי הוראות ההסכם1שניה

 

 הסכם 9  .1

נבקש להבהיר כי 
המועד הקובע הוא 
מועד אישור התב"ע 

 החדשה

  והינו 01512מוגדר בסעיף  המועד הקובע

 1במכרז הצעותהגשת המועד האחרון ל

 הסכם 914  .9
היטל השבחה בגין 
הזכויות צריך לחול 

 על החברה

 אין שינוי במסמכי המכרז1 הבקשה נדחית1

 מבוקש למחוק1 הסכם 916  .12

הסעיף לא יימחק אך במקום "המקרקעין" 

 )שורה ראשונה( יירשם "הזכויות"1 

 להסכם1 01513"הזכויות" מוגדרות בסעיף 

 הסכם 912  .11

יוכנס תיקון נבקש כי 
לפיו מסכום התמורה 
יקוזזו דמי ההיתר / 
דמי ההסכמה שישלם 
הקונה לרמ"י ככל 
שישולמו בגין 

 הזכויות

 הבקשה נדחית1 אין שינוי במסמכי המכרז1 

בבעלות  ממגרשהזכויות מנוידות יובהר כי 
 1 פרטית

כל הוצאה ו/או אגרה ו/או עלות שתידרש 
על מטעם רמ"י עבור המגרש המקבל תחול 

המשתתפים מופנים ו הרוכש ככל שתחול
 1 לעניין זה במכרז 912לסעיף 
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 1לקרוא, ללמוד ולהבין את פרטי ותנאי ההתקשרות מציעעל כל 

פה -למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את החברה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל
 1)ככל שאלה הועלו כלל( אינם מחייבים את החברה

 1המכרזהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 

 במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז למסמך זה, יגבר האמור במסמך זה. בכל מקרה של ספק או אי

 האחריות לפנות בבקשת הבהרה בכתב.  המציעיםבהירות על 

 1המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו

 

 

 בכבוד רב,

 ר סבא בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח כפ

 

 

_____________________ ________________________ ________________________ 
 חתימה + חותמת שם המציע תאריך
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