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 תשובה שאלה מס'

 האם ניתן לקבל תוכנית מדידה מעודכנת של המבנה? 1
 
 

 .חוברת המכרז ע"פ

 האם בוצעה הרצה של בקשה לרישיון עסק ואם כן  2
 מה היו דרישות מכבי אש?

 מה היו דרישות משרד הבריאות?
 ואחרים 

 

 באחריות המציע ע"פ תנאי המכרז.-לא 

האם קיימות תוכנית שיפוץ ותשתיות מחוברות של המבנה  3
 חשמל, ביוב, מים, תקשורת.

 

 באחריות המציע ע"פ תנאי המכרז. -לא 

 האם במכרז קיימת הקצאת חניה למבנה? 4
 
 

 .לא

 האם קיימת תכנית נגישות למבנה? 5
 
 

 באחריות המציע ע"פ תנאי המכרז. -לא 

האם התקיים תהליך של הצגת תוכניות? ואם כן האם היו  6
 התנגדויות?

 
 

 לא.
יהיו ע"פ הדין והחוק  תגשת תכניות והגשת התנגדוה

 החל.

ה קיים ינה שבבניה בחלק המזרחי הסמוך לסראבהאם במ 7
 מלון?

 
 

נשוא  סביבת המקרקעיןאת באחריות המציע לבדוק 
 ע"פ המכרז. המכרז

 מה גובה המאושר למבנה החדש המזרחי? 8
 
 

באחריות המציע לבדוק ע"פ תנאי  -ע"פ התב"ע 
 המכרז.

האם יוכרו חלק מההשקעות המאושרות במנה כחלק משכר  9
 הדירה?

 
 

 לא

 האם ברחבה הצמודה למבנה תותר פעילות מסחרית לזוכה. 10
 
 

 ע"פ תנאי המכרז.

לקבל מראש תקופת שכירות ארוכה המפורסם האם ניתן  11
 במרכז?

 
 

 לא.

נודה על קבלת תשובות, אנו מודעים כי התשובות יפורסמו  12
 באתר המכרז

 ע"פ תנאי המכרז.הפרסום שאלה לא ברורה, 

מה צפוי להיות באזור מבחינת שימושי העירייה בסמוך  13
ת למתחם )כגון מופעים או טקסים( שעלולים לשבש את פעילו

 המלון מבחינת רעש או נגישות?
 

 ע"פ תנאי המכרז וע"פ הדין.

 בית שאן עיר דתית, מה לגבי פעילות בשבת? 14
 
 

 ונהלי מחלקת רישוי עירונית. חוקי עזר, לפי תקנות

וע"פ נהלי הגופים המוסמכים  ע"פ תנאי המכרז מהי רמת השימור המוגדרת? 15
 .ביחס לשימור מבנים

 נבנתה קומה שנייה על ידי המנדט הבריטיבפאה המערבית  16
)בשונה מכלל המבנה שנבנה בתקופה העות'מאנית(. האם ניתן 

להוסיף קומה שנייה ביתר הצלעות? מהן עקרונות הבנייה 
 לקומה השנייה? בדגש על חלונות חיפוי אבן ועוד.

תכנית בינוי של הזוכה תהא כפופה לאישור הוועדה 
, ולדף המידע שצורף בכפוף לתב"ע ,לתכנון ובנייה

 למסמכי המכרז.

 .לא האם ידוע לכם על חללים תת קרקעיים? 17

האם ישנה מגבלה ליצור מרחב תת קרקעי לטובת חדר מכונות  18
 לבריכה, מזרקה, מתקני ספא?

 לעיל 16ראה תשובה לשאלה 

האם ניתן להוסיף מרפסות תלויות בקומה השנייה במידה  19
 במלואה על יתר הצלעות? וניבנת

 לעיל 16ראה תשובה לשאלה 



2 
 שכירות והפעלה של מתחם הסראיה בבית שאן 20/2022שאלות הבהרה בקשר למכרז תשובות ל

 

________________ 

 חתימה + חותמת המציע

 

 

 
 .ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז .1
ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי  .2

 .מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורשבהתאמה על כל 
 יידי מורש-על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .3

 .החתימה מטעמם
 .העירייה מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז .4

 
 
 

  ,בכבוד רב
 עיריית בית שאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע.לא.  הנ"ל באחריות  האם ישנן תוכניות חשמל, אינסטלציה שבוצעו בעבר? 20

האם לאחר הגשת מעטפת המכרז נוכל להציג את התפיסה  21
והחזון שלנו באופן פרונטלי ובלתי אמצעי? באם כן, באיזה 

 פורום וכמה זמן יוקצה לנו?

לאחר הגשת ההצעות ובחינתן, ועדת המכרזים של 
המציעים שתקינות המזמינה תתכנס ותזמן את 

ת התכנית והחזון שלהם ביחס גהצעתן אושרה להצ
ם. הזמן שיוקצה יהא במסגרת החלטת תלהצע

 וועדת המכרזים
שנים  24למשך  במכרז מופיע כי הזוכה משכיר את הסראייה 22

 ואחד עשר חודשים, מה לגבי אופציית הארכה?
אין הארכה תקופת שכירות מעבר לתקופה 

 המוגדרת בחוברת המכרז.


