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להלן הבהרות ושינויים למסמכי המכרז כדלקמן: 

תואם את הוראות תכנית בנין העיר מתבקשים במושכר מציעים המבקשים לברר אם השימוש שבכוונתם לעשות  .1

, קרית אונו, 41לפנות בעניין לועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו. הועדה יושבת במשרדי העירייה ברח' יצחק רבין 

 .03-5311201 טלפון: 8:30-11:00ימי ה' בין השעות  16:00-18:00ימי ב' בין השעות שעות קבלת קהל 

מתבקשים לפנות בעניין  ,מציעים המבקשים לברר נושאים הקשורים ברישוי עסקים לרבות שעות פתיחה וכיו"ב .2

 ג, , קרית אונו, שעות קבלת קהל בימים א,41ן למחלקת רישוי עסקים בעירייה, במשרדי העירייה ברח' יצחק רבי

 .03-5311163 טלפון: 16:00-19:00, ימי ב', בין השעות 8:00-12:30בין השעות  ה ד,

לחוזה ההתקשרות שבמסמכי  8בכל הנוגע לחנייה הרי אין למושכר חניה. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף  .3

 המכרז.

 נספחיו, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות על .4

  .יגבר האמור במסמך זה ו/או מסמך/י הבהרה/ות קודמים

ק הבהרות ושינויים שניתנו במסמך הבהרות זה או במסמך הבהרות נוסף, שיוצא, אם יוצא, מחייבים את עיריית ר .5

כל מידע שנמסר בכל דרך אחרת אינו למען הסר ספק מובהר, כי . קרית אונו ו/או החברה לפיתוח קרית אונו בע"מ

 .קרית אונו ו/או החברה לפיתוח קרית אונו בע"ממחייב את עיריית 

. על ובמכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתציע ההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המ .6

  .חתום על ידו בחתימה וחותמתכשהוא  במכרז לצרף מסמך זה ציעהמ

 

בכבוד רב, 

החברה לפיתוח קרית אונו בע"מ 

 

מאשר ומסכים 

 ____________________

חתימת המציע 
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