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כ"ח/אדר ב/תשע"ט
 30יולי2019 ,
שאלות ותשובות מכרז 29/2019
מצ"ב מענה לשאלות שהועברו לעיריית עכו ( להלן "המשכירה") במכרז  29/2019להשכרת
מקרקעין להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת עכו :
שאלות :

תשובות :
תשובה לשאלה : 2
המשכירה מקבלת את הבקשה וסעיפים ג 3.1 3 .ו  3.2ישונו ,להלן השינוי :
1

3.1
1.2

תקופת השכירות תהיה עונתית ,למשך  7חודשים בתקופת הקיץ ,וזאת לתקופה
כוללת של  3שנים החל מיום _________ ועד ליום __________ (להלן" :תקופת
השכירות").
המשכירה תהא רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את
תקופת השכירות לתקופות נוספות ,שאורך כל אחת מהן לא יעלה על  7חודשים בכל
שנה ,ובלבד שאורך כל ההתקשרות ,לאחר הארכתו של הסכם זה ,לא יעלה על חמש
שנים (להלן" :תקופת שכירות נוספת") .הארכה כאמור תהא מותנית בהודעה מראש
של המשכירה לשוכר בת  30ימים טרם תחילת תקופת השכירות הנוספת.

רח' ויצמן  35עכו ת.ד 2007 .מיקוד  ,24100טל'  04-9956262/3פקס04-9956261 .

אגף הנכסים עיריית עכו
רחוב ויצמן  35ת.ד  2007מיקוד 2412001
טלפון  04-9956261פקס 04-9956261

____________________________________________________________________

תשובה לשאלה : 3

סעיף ג 3.4 .הופיע בהסכם הקודם ולא הוסף במכרז החדש .

תשובה לשאלה : 4
התשריט ישונה כמבוקש ויוסף חלק מהחניון הכל לפי התשריט החדש שיצורף ג . 1
כמו כן ישונה גודל השטח המושכר בתיאור הנכס "לשטח לפי תשריט" במסמך ג .

תשובת יועץ הביטוח לשאלה " : 5ניתן לקבל הצהרה בגין פטור מנזק לרכוש כחלופה
לביטוח הציוד".
 .לעניין זה נבהיר כי הצהרת השוכר תהא כפופה לאישור הלשכה המשפטית ויועץ הביטוח
של המשכירה ולאישורם .
המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה .
שינוי מועד ההגשה – מועד ההגשה ישונה כמצוין בסעיף  5למבוא למסמכי המכרז
מועד ההגשה החדש שונה לתאריך ה  1.8.2019בשעה  13:00בצירוף הקבלה על רכישת מסמכי
המכרז.

אליהו כהן.
מנהל אגף הנכסים עיריית עכו.
העתקים:
תיק מכרז כאן.
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