 13אוגוסט 2019
י"ב אב ,תשע"ט
סימוכין13749 :
לכבוד
משתתפי התחרות
ג.א.נ,.
תחרות אדריכלים לתכנון ה"בית באגם" בפארק הלאומי רמת גן
הודעה מס'  3למשתתפים

א .הבהרות מטעם יוזם התחרות:
א .1.כפי שצוין בהודעה מס'  2למציעים מיום ( 31.07.2019תשובה לשאלה מס'  ,)17המבנה נשוא
התחרות כלול ברשימת המבנים המוצעים לשימור של העיר רמת גן (שטרם קיבלה תוקף
סטטוטורי) בדרגת שימור ב' .קרי ,מבנה לשימור שניתן לבצע בו שינויים הנאמנים לשפת העיצוב
ותוספות בכפוף לאישור ועדת השימור .לאור מגבלות המבנה הקיים (קונסטרוקטיביות ,גובה
קומה ,בטיחות ,נגישות וכיו"ב) קיימת המלצה להוריד את רמת השימור של המבנה לרמה ג'
המורה על שמירת המאפיינים התרבותיים של המבנה ,אך מאפשר הריסה ובנייה חדשה.
בהתאם ,מודגש כי באפשרות המציעים להציע שיפוץ והרחבה של המבנה הקיים או הריסה
ובנייה מחדש.
א .2.מובהר ,כי על מנת לשמור על אנונימיות המציעים ,המציעים מתבקשים להכניס למעטפה נפרדת
סגורה ,ללא כל סימן מזהה את המסמכים הבאים:
א .2.1.מסמך ד'  -טופס הצהרת המשתתף כאשר מושלמים בו כל הפרטים והוא חתום.
א .2.2.מסמך ג'  -תנאי התחרות כשהם חתומים על ידי המציע כמפורט באוגדן התחרות.
א .2.3.פרוטוקול סיור משתתפים (הודעה מס'  1למציעים) ,הודעה מס'  2למציעים ,הודעה זו וכל
הודעה אחרת נוספת מטעם יוזם התחרות כאשר הם חתומים על ידי המציע.
א .2.4.תעודת רישום תקפה של המציע בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

ב .התייחסות יוזם התחרות לשאלות הבהרה:
מס'
השאלה

שאלה

תשובה
המחסנים משרתים את בית הקפה.

ב .1.האם המחסנים משרתים רק את לצורך התחרות ,המציעים מתבקשים לקחת
בחשבון את היקף השטחים של המחסנים כפי
המטבחים?
שנרשמו בפרוגרמה מסמך ב' לאוגדן התחרות.
כל הפרטים והתיאורים שנמסרו בעל-פה ולעיל הינם כלליים ועקרוניים בלבד .על כל מציע לקרוא,
ללמוד ולהבין את פרטי ותנאי התחרות.
למען הסר ספק ,רק שינויים בכתב יחייבו את יוזם התחרות ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו
בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את יוזם התחרות.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי התחרות.
הודעה זו חתומה על ידי המציע ,כמו כל המסמכים החתומים האחרים שנדרשו בהתאם לתנאים
המקוריים לתחרות ,הכוללים פרטים העלולים לזהות את המציע ,יוכנסו ביחד עם טופס ההשתתפות
בתחרות המלא ,למעטפה סגורה ללא כל סימן מזהה של המציע ,כל זה לשם שמירה על אנונימיות
המגישים עד לסיום הליך השיפוט.
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