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אין להוסיף מע"מ להצעה. להצעה יתווסף מע"מ 
 על פי דין.
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 –או לא(. האם צפויים להשתנות על פי ההסכם 
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 5שובה סעיף ראה ת

האם החברה הכלכלית נהלה נגדו הליכים   .9
 משפטיים ואם כן מה טיבם.
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רשת  -החנות מושכרת לזכיין מתחום המסעדנות ? 2/18מי השוכר של החנות מושא מכרז   .10
 "המקסיקני"
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לו מתי מסתיימת תקופת השכירות? והאם יש   .12
 אופציה להאריך?
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 1.1.2012 ממתי הוא מחזיק בנכס?  .16
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