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עיריית עכו מבקשת להבהיר
מיקום שטח המיועד לתכנון הינו בחלקי החלקה  42בגוש  18112ובחלקי החלקה  42בגוש
 .18022תחום השטח עומד על כ  7.4דונם .מצורף תצלום אויר עם גבולות התכנון כפי
שחולק למשתתפי הסיור .המגרש הינו מישורי .מפלס הכניסה של מבנה הקונסרבטוריון
הצמוד גבוהה ב  1.5מ' ממפלס השטח המיועד לתכנון .בשלב זה ניתן ומומלץ להיעזר
במערכת ה  GISהעירונית לצורך מיפוי.
האם נדרש להגיש את העבודות יחד עם הגשת המכרז?
אין זה מחייב לשלוח את ההצעה התכנונית עם הגשת מסמכי המכרז .את ההצעה
התכנונית נדרש לשלוח למייל  QMEng@akko.muni.ilעד  3ימי עבודה טרם מועד
הזימון לוועדה הבוחנת ,אליו יזומן המתכנן המציע .במהלך הועדה יתבקש המתכנן להציג
את הצעתו התכנונית לצד ניסיונו המקצועי ,כמפורט במסמכי המכרז.
האם יש פרוגרמה עבור התכנון?
פרוגרמה – בית הספר המיועד למוזיקה יהיה בית ספר הנשען על פרוגרמת משרד החינוך
לבתי ספר מכיתות ז'-י"ב ,המכיל  18כיתות לימוד .בית הספר יכלול גם פונקציות ייעודיות
לצורך התמחותו במוזיקה ,כגון חדרי נגינה ,אודיטוריום ,אמפי-תיאטרון חיצוני ,ספרית
אודיו וכיו"ב ,בהתאם לשיקולי המתכנן המציע ,בשלב זה .לאחר שלב בחירת המתכנן
תגובש פרוגרמה מדויקת ומחייבת בשיתוף עיריית עכו ,משרד החינוך והמתכנן הנבחר.
האם יש עדיפות לתושבי העיר?
עדיפות למשתתף מקומי תנתן בהתאם לסעיף  29למסמך א'.
האם נוסח ההמלצה מחייב?
כן .יש להגיש המלצות על גבי נספח ב' 3/המופיע במסמכי המכרז.
בסעיף  15עמ'  4למכרז מצוין כי יש להגיש כתבי כמויות ,האם נדרש?
ביחס לסעיף  15בעמוד  4למכרז שפורסם ,אנו מעדכנים ש"כתבי כמויות מלאים" אינם
נדרשים בשלב זה.
האם נדרש להציג פרזנטציה?
הצגת פרזנטציה כמפורט בסעיף  20.3למסמכי המכרז עומדת בעינה.

 .8האם תנאי הסף השתנו?
תנאי הסף כפי שנקבעו במסמכי המכרז עומדים בעינם.
 .9האם קיימת אפשרות אחרת לערבות משתתף בנקאית?
ערבות המשתתף הינה חובה ונדרשת להיות ערבות בנקאית בלבד.
 .10האם נדרש להחתים עו"ד על מסמכי המכרז?
הדרישה לאישור עו"ד כמפורט בסעיף  11.3עומדת בעינה.
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 .11האם ניתן לשלם על רכישת מסמכי המכרז מבלי להגיע פיזית?
ניתן לשלם על רכישת מסמכי המכרז במחלקת הגביה בעיריית עכו לסעיף תקציבי
 , 126000690או באמצעות העברה בנקאית בנק לאומי –  10סניף  960חשבון  3500003יש
לכתוב את שם החברה ,ח.פ .של החברה וכתובת ועבור מכרז " מכרז  ."60/2018את אישור
תשלום במחלקת הגביה או אישור העברה בנקאית יש לשלוח במייל
qmeng@akko.muni.il

בכבוד רב
שמיר מרדכי
מנהלן הנדסה
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