
 

 

 
 

 למתן שירותי הפקת אירועים -מכרז מסגרת –201950/ מס'מכרז 
 
 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 

 1נספח ה'  .1

מלמטה המתחילה במילים: "למכפלת  7שורה 
בסכום המועצה האם הכוונה היא  –ההפרש..." רשום 

 בסכום הקרן?

בנוסח הערבות נפלה טעות יש  
לתקן ולהחליף את המילה 

ה שביעית "המועצה" )שור
 מלמטה(  ב "הקרן"

 ?WORDהאם נוכל לקבל את מסמכי המכרז כקובץ    .2
 

בו נדרש למלא מכרז ל ח' נספח
באתר  םיפורסניסיון קודם, 

 .WORDבקובץ 

3.   
האם ישנה אפשרות לגשת למכרז תחת איחוד של שתי 

 חברות ?

לא, מובהר כי שכירת קבלני משנה 
על ידי המציע הזוכה תתאפשר אך 

וף לקבלת הסכמת הרשות ורק בכפ
 מראש ובכתב.

4.   
בסעיף תנאי הסף לאחד את  במידה וכן האם ניתן

  של שתי החברות ? הניסיון
 

 לא, ראה תשובה לעיל.

5.   

וכדומה יש רק לחתום   הסכם עבודה\נספחי ביטוח 
 ולצרף להצעה במידה וזוכים 
   אז יהיה צריך להמציא אותם , נכון ?

 

ז יש לחתום על מסמכי המכר
לרבות נספח הביטוח )נספח ט( 
מראש כאשר החתימה על נספח 
הביטוח מאשרת כי, המציע בחן 
את מסמכי הביטוח והפוליסות 
הנדרשות ואישר אותן אל מול 
סוכן או חברת הביטוח מטעמו 
ולא יבא בכל טענה כי אין 
באפשרותו לאשר את הנוסח 

 הנדרש.
הפוליסות והנספח החתום על ידי 

מצאו לאחר חברת הביטוח יו
קבלת הודעת זכיה בהתאם לתנאי 

 המכרז
אין לבצע שינויים בנספח הביטוח 
למעט גובה ההשתתפות העצמית 
אשר ניתן להגדלה לשיקול דעת 

)מאה ₪  100,000המציע עד לסך: 
 ₪ (אלף 

6.   

קיבלתי אותו שלא   אפשר לקבל לינק ישיר למכרז? 
היו דרך האתר ולכן איני עוקב אחרי שינויים במידה ו

 במכרז ? 

יש לעקוב אחר שינויים באתר 
 הרשות

7.  

האם החברה הכלכלית אריאל של עיריית ירושלים  
   או סטטוטורי  נחשבת תאגיד עירוני?

ת האם ניתן להכניס אותם אני שואל זאת בכדי לדע
  תנאי הסף לאירועים גדוליםכדוגמה ב

יש לוודא את סטאטוס החברה 
בטרם הסתמכות עליה לצורך 

הסף ולציין בטבלה בנספח  תנאי
את הסטאטוס אשר נבחן על ידי 

 המציע

8.   

נשמח לדעת מניסיון העבר על איזה סדרי גודל של 
תקציבים מדובר באירועים הבינוניים וכמה כאלו יש 
בשנה ? נשמח לקבל דוגמא לאירועים בסדר גודל 

 בינוני

אירועים  10-כבוצעו  2018בשנת 
ם קטנים/בינוניים , דוגמא לכנסי

אלו "כנסי עושים עסקים" בהם 
 בעלי עסקים. 200-משתתפים כ

 
מובהר כי אין כל התחייבות של 
הרשות לבצע כמות אירועים בסדר 



 

 

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 
 גודל דומה או בכלל.

9.   

 –האם אפשר להציג אירוע קיים שאנו מפיקות בנגב כ 

case study? 
 

יש להיצמד להנחיות כפי שניתנו 

ולתת )נספח יא'(  Case study-ב
 ה בהתאם לנדרשמענ

10.   

האם ניתן לטובת הגשת המכרז למסור צ'ק בנקאי 
במקום ערבות בנקאית ? )במידה ונזכה נגיש כמובן 

 את הערבות הנדרשת(
 

, יש לשים לב לשינוי בנוסח לא
 הערבות ראה לעיל

11.   

ביטוח: האם ביטול חריג של אחריות מקצועית בצד ג' 
גובה יכול לספק ? כמו כן האם  4,000,000בגובה 

להפקת ₪  12,000,000ביטוח צד ג' של פחות מ 
 אירועים בינוניים יכול לבוא בחשבון.

 

אין לבצע שינויים בנספח הביטוח 
למעט גובה ההשתתפות העצמית 
אשר ניתן להגדלה לשיקול דעת 

)מאה ₪  100,000המציע עד לסך: 
 ₪ (אלף 

12.   
האם נדרש למלא את הטפסים בכתב יד או שניתן 

מודפסים? )כגון טבלאות הניסיון  להגיש אותם
 המקצועי והממליצים...(

את נספח ח'  ניתן להגיש מודפס
 יועלה לאתר כמסמך לעריכה 

13.   

באישור רואה חשבון בנוגע לממוצע המחזור כתוב 
ובסוגריים שני מיליון  1,000,0000במספרים 

)במילים(. האם ניתן לתקן ידנית או שאתם יכולים 
 לשלוח עותק מתוקן..?

' 2מדובר בטעות סופר נספח י
יתוקן והסך המצוין בו הינו 

יפורסם עותק בלבד, ₪  1,000,000
 .מתוקן

14.  
 -נספח ח'

 ניסיון המציע

טבלאות אשר עלינו  4נספח ח "ניסיון המציע" מכיל 
 למלא,

  ישנה טבלה אשר  44בעמוד
 מתייחסת להיקף כספי

  ישנה טבלה אשר  45בעמוד
 מתייחסת לסוג הלקוחות

 ישנה טבלה אשר  46ד בעמו
 מתייחסת לתיירות הבדואית

  נבקש הבהרה למה מתייחסת הטבלה
 ?43בעמוד 

נספח ח' מתייחס לניסיון המציע 
בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו 
במכרז, מתחת לכל סעיף המייצג 
תנאי סף מופיעה טבלה הרלוונטית 

 43לאותו תנאי הסף. הטבלה בעמ' 
 מתייחסת לתנאי הסף הראשון.

15.   
ישנה טבלת ממליצים, האם הטבלה  46ד בעמו

מתייחסת לממליצים בתיירות הבדואית בלבד או 
 לממליצים לכלל האירועים אשר אנו ניגשים אליהם?

לכלל מתייחסות מלצות הה
האירועים בהתאם לטבלאות 

  בנספח ח'.

16.   
 case,האם ניתן להגיש שני  case studyנספח יא, 

study לוקה לאזורים לטובת התאמת האירועים ע"פ ח
 שונים?

  case -יש להגיש מענה אחד ל

study  בהתאם להנחיות כפי
 שמופיע בנספח.

 .25/8/2019תינתן הארכה עד ליום  נבקש לקבל דחייה של מספר ימים במועד ההגשה   .17

18.  10.1 

תאריך תוקף הערבות בסעיף זה הוא תאריך שחלף. 
אנא הבהירו תאריך תוקף ערבות ההשתתפות היא 

או לחילופין, העבירו  1למופיע בנספח ה' בהתאם
 תאריך מדויק.

 תפורסם ערבות מתוקנת
 מצ"ב

 
יש להיצמד לנוסח הערבות 

 המתוקן

19.  12.3 
אנא הבהירו האם בכל אירוע, מבלי יוצא מן הכלל 

, לפני מע"מ. אם 7%שכר ההפקה שישולם יעמוד על 
 לא, אנא הבהירו מה הטווח הקיים לשכר הפקה.

 ה.השאלה לא ברור
מדובר באופציה השמורה לרשות 
למקרים בהם תבחר לא לפעול 
בהתאם למנגנון הקבוע במכרז 
לתמחור בין המציעים השונים 

 בקטגוריה.
במקרה כאמור תפעל הרשות 



 

 

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 
באמצעות זוכה מטעמה ששכר 

 12.3טרחתו יהיה כמפורט בסע' 

 נספח ח'  .20

בעמודת "מועדי מתן השירות על ידי המציע", האם 
לחודשים בהם ניתנו השירותים לטובת  הכוונה היא

הפקת אירוע יחיד, או שמא מבוקש לקבל מועד מדויק 
 של האירוע?

יש לציין חודש ושנה בו בוצעו 
 המפורטים בטבלה האירועים

 נספח ח'  .21
על מנת שיהיה  WORDמבוקש לקבל את נספח ח' ב

 אפשר למלאו כהלכה ולהרחיב את תיאור השירותים
 ראה תשובה לעיל

 פח ט'נס  .22
בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, מבוקש לאשר 

 500,000את הגבלת הכיסוי לאובדן מסמכים לסך של 
₪ 

אין לבצע שינויים בנספח הביטוח 
למעט גובה ההשתתפות העצמית 
אשר ניתן להגדלה לשיקול דעת 

)מאה ₪  100,000המציע עד לסך: 
 ₪ (אלף 

 נספח ט'  .23

מבוקש למחוק בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, 
את החלק הקובע כמה היא ההשתתפות העצמית 

בפוליסה, וחלף זאת לקבוע כי ההשתתפות העצמית 
 תחול על הספק.

ממילא סכום זה חל על הספק המבוטח ומגבלה זו 
עלולה לגרור הוצאות רבות לספק ואף להקטין את 

 כמות המציעים במכרז.

אין לבצע שינויים בנספח הביטוח 
תפות העצמית למעט גובה ההשת

אשר ניתן להגדלה לשיקול דעת 
)מאה ₪  100,000המציע עד לסך: 

  ₪ (אלף 

24.   

חברתנו מפיקה  –לגבי המכרז של התיירות הבדואית 
אירועים למגזרים שונים במשך שנים רבות, ביניהם 

 "החג של החגים" בחיפה והכפר הנבטי בממשית.
נשמח לדעת אם רלוונטי להגיש את המכרז לקידום 

 יירות הבדואית עם הניסיון הנ"ל.הת
 

המילים "בחברה הבדואית" בסע' 
למכרז יורחבו לניסיון בחברה  9.4

הבדואית ו/או הערבית ו/או 
 הדרוזית.

מידת הרלוונטיות של הניסיון 
  תישקל בניקוד האיכות

  

 

 

 

 חתימת המציע___________________________


