מכרז מס'  –08/2019ניהול פרויקט תיירות בדואית -קסם במדבר החוויה הבדואית בנגב
מס' סעיף
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פירוט השאלה
מדוע התעריף לחודש/שעה נמוך באופן משמעותי
מתעריף שעתי של תפקידים דומים .להלן מספר
דוגמאות להשוואה:
 התעריף שפורסם עבור רכז תיירות ברהט הינו - 12,000-15,000ש"ח עבור יומיים עבודה  -וכאן מדובר
בתפקיד איזורי שכולל גם את רהט.
 השכר של פרוייקטור לניהול עמותת תיירותבאוצרות הגליל ו/או עמותת תיירות נוספות הוא
בממוצע  18,000ש"ח ברוטו עבור משרה מלאה ,לא
כולל עלות מעביד או בתעריף ריטיינר  15,000ש"ח לא
כולל מעמ לכ 75% -משרה.
דוגמא נוספת היא תעריפי יועץ בחממת התיירות אובמעוף שהם כ 200-250 -ש"ח לשעה וכוללים גם כן
ליווי של אתרי תיירות.
 בנוסף לכך לא ניתן במכרז מענה לשעות נסיעהמרובות שנהול פרוייקט תיירות בדואית דורש
מדוע מספר השעות הוא מצומצם כל כך לפרוייקט
בסדר גודל זה .מספר שעות מצומצם של  25שעות
חודשיות (כ 6-שעות שבועיות) במהלך חצי שנה או
יותר מייצר קושי להמשך פיתוח הפרוייקט על פי
המטרות שהוגדרו במכרז וזאת בשל הסיבות הבאות:
 בשל מורכבות רבה בעבודה עם הקהילה הבדואיתוחוסר אמון שקיים  -נדרשת עבודת שטח מרובה
 התיירנים הבדואים אינם עובדים עם מיילים ובאופןטכנולוגי ולכן נדרשים שעות מרובות למפגשים
אישיים פנים מול פנים
 מתוך עיון באתר קסם המדבר קיימים לפחות כ30 -עוגני תיירות ועוד כ 80 -תיירנים ולא ניתן יהיה לתת
שירות לתיירנים אילו במספר שעות כל כך מצומצם
 מדובר בתיירות בדואית שנמצאת במרחקים פיזייםגדולים מרהט ועד מצפה רמון וערד ודורשים נסיעות
מרובות
 יש כיום מהלכים רבים של מנהלי תיירות ברשויותהמקומיות הבדואיות ונדרש הערכות ליצירת סנכרון
לקידום התיירות בראייה איזורית שקיימת ברשות
לפיתוח הנגב
 קיים צורך בשדרוג מוצר תיירותי זה שהינו ראשוניועדיין לא מקצועי ולשם כך נדרשות שעות עבודה
מרובות
 על מנת לייצר תשתית המשכית ברת קיימא לתיירותהבדואית נדרשות שעות עבודה
עלות המינימלית לערבות היא  380שח
בנוסף על הערבות כתוב  -ערבות לביצוע חוזה ,לא
ברור מה הכוונה לכך
מאוד אודה אם ניתן יהיה לייצר מנגנון אחר במקום
ערבות בנקאית אשר תואם את גובה המכרז כגון צ’ק
בנקי בסך  1000שח.

תשובות
התעריפים יוותרו ללא שינוי.
נותן השירותים יהא זכאי להחזר
הוצאות בגין נסיעה ברכבו לצורך
פעולות הנובעות ממתן השירותים
בהתאם ליומן פגישות רלוונטי
למתן השירותים ,שיצורף על ידו
לדרישת התשלום ובגין היקף
מקסימלי שלא יעלה על  500ק"מ
לחודש ע"ב מצטבר שנתי .ההחזר
יבוצע כנגד דו"ח לשביעות רצון
הרשות בתעריף  ₪ 1.4לכל ק"מ
בצירוף מע"מ.
היקף השעות יוותר כפי שהוגדר
במכרז .ההיקף יותאם לצרכי
הרשות במנגנון הקבוע במסמכי
המכרז.

הדרישה תיוותר כפי שהיא ,לא
ניתן לקבל חלף ערבות.

בכבוד רב,
ועדת המכרזים

