מכרז מס'  –03/2021ניהול פרויקט עידוד הכדור סל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב
שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
.1
.2

.3
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התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים ,מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על
הנוסח המובא במכרז .
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או
ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב
הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיישלחו .מסמך זה
ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע לצרפו
להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד .
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:
#

מס'
עמוד
5

מס' סעיף

תשובות

פירוט השאלה
•

מבוקש להבהיר האם במסגרת העבודה המציע צריך גם
לתמחר את התשלום למקומות בהם מתקיימים
הטורנירים ,ההשתלמויות לסגל המקצועי והוצאות
נוספות;
•
.1

 -7תכולת
עבודה

כללי

.2

כמו כן מבוקש להבהיר האם במסגרת העבודה על המציע
לתמחר גם הוצאות נוספות ,פרט לתשלום שכר מנהל
הפרויקט ועוזר למנהל הפרויקט;

•

ככל שהתשובה לשאלות מעלה או לאחת מהן הינה
חיובית ,קרי :קיימות הוצאות נוספות שיחולו על המציע
פרט לשכר המנהל ועוזר המנהל ,מבוקש מהרשות
להבהיר כיצד יתומחרו הוצאות אלו.

•

בהתאם להחלטת כב' השופטת דנה כהן-לקח בבית
המשפט המחוזי בירושלים בעת"מ  46012-10-20מתאריך
 – 12/1/2020על מנת למנוע פגיעה בשוויון בין מציעים
החייבים במע"מ ובין מציעים שאינם חייבים במע"מ,
מבוקש מהרשות כי תפעל לפי ההלכה שנפסקה במסגרת
פסק הדין הנ"ל ותחייב מציע שהינו עמותה או חל"צ
(ולמעט עוסק מורשה או חברה בע"מ) לפנות אל רשות
המיסים לא יאוחר מ  45ימים טרם המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז לקבלת אישור רשות המיסים על

ראה נספח ג'  -1טופס הצעת
מחיר ,כמפורט בתמורה.
מובהר כי ,הוצאות השתלמות
ותשלום
מקצועי
לסגל
הוצאות עריכת טורנירים אינו
כלול בתכולת השירותים.
המציעים,
לב
לתשומת
בהוראות סעיף  7.3בולטים 3
ו 4-יתוקן הנוסח כדלהלן:
"ייזום ריכוז ופיקוח על
הפקה ,תכנון והוצאה לפועל
של טורנירים אזוריים".
"ייזום ריכוז ופיקוח על ארגון
והוצאה לפועל של מחנה
אימונים".
ראה נספח ג'  -1טופס הצעת
מחיר ,כמפורט בתמורה.
על המציע לתמחר את כלל
הוצאותיו למתן השירות
במסגרת הצעתו להנחה
מהמחיר השעתי בהתאם
למנגנון ההצעה במכרז.

הוראות המכרז יוותרו ללא שינוי.

#

מס'
עמוד

מס' סעיף

פירוט השאלה
חובתה של העמותה או החל"צ לתשלום מע"מ במכרז זה
או פטור ממע"מ ולצרף את האישור כאמור כנספח
להצעה

חתימת המציע___________________________

תשובות

