
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ז' סיון תשע"ט
 2019יוני  10

 
            לכבוד

 11/19 המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
הפקת אירועים קטנים ולמתן שירותים נלווים למתן שירותי  11/19מכרז מסגרת מס'  הנדון:

 1מסמך הבהרות  -עבור המועצה האזורית תמר

 
 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא המועצה  •

שהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל בעניין המכרז שבנדון, אם תוציא, כ
 עמוד.

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #

 כללי 1

מה ההיקף הכספי של אירועים מהסוג 
 ? 2017-2018שהופיע במכרז בשנים 

ההיקף  2018בשנת 
הכספי  עד על סך של 

. מובן, אש"ח 600-כ
כי אין בכך כל 
התחייבות של 

המועצה להיקף 
כלשהו, כאמור 

 במסמכי המכרז. 

ערבות ההגשה גבוהה ביחס למקובל. מבקש   2
 להוריד את גובה ערבות הבקשה.

   לא מקובל. 

3  

האם מתמודד שהינו  תושב המועצה מקבל 
יתרון במכרז? לא נמצאה התייחסות לעניין 

 זה במסמכי המכרז.
 

 לא

4  

האם ניתן להציג מסגרת תקציב מינימאלית 
לאירוע שנוכל לפיה לבקש את האחוזים או 

 19000עד  15000לקבוע סכום מינימאלי של 
לכל הפקה בלי קשר לסכום של עלות ₪ 

ההפקה שממנה נדרש לגזור את אחוז 
מצב שבו רוב  העמלה? על מנת שלא יווצר

עד ₪  50000האירועים בסדר גודל של 
שח, מצב כזה לא מאפשר לספק ₪  130000

שירות מקצועי בשל עמלה מאוד נמוכה בכל 
 אירוע.

 
 

 מסגרת תקציב
 :לאירוע תמינימאלי

 
40,000 ₪ 

 

5  
האם יש צפי להודעה על זכייה על מנת 

להשאיר אופציות פניות מתאריך זה 
 לעבודה מהמכרז

 לא

6 
 3תנאי סף עמ' 

 10.1סעיף 

האם ניתן להגיש את ההצעה  .א
 כעוסק מורשה ולא כתאגיד?

היה והוחלט שתנאי הסף שהמציע  .ב
חייב להיות תאגיד על מנת לגשת 

למכרז הוא הכרחי, האם המועצה 
תיתן אפשרות להתאגדות לאחר 

זכייה? כלומר, זמן התארגנות 
 לשינוי סטטוס לחברה בע״מ.

 לא .א
 לא .ב



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #
 

 34.6 סעיף 7עמ'  7

האם ניתן לספק דוגמאות של אירועים מעל 
איש כפי  500הכמות המצוינת או רק עד 

 שרשום? 
 

 הבקשה מתקבלת

8 

 17 – 13עמוד 
 נספח א 

 

האם ניתן לחזור על אירועים  .א
בטבלאות שונות ומבלי לפסול את 

 הניקוד  על האירועים? 
האם ניתן לשלוח את הטבלה של  .ב

שנוכל האירועים בקובץ פתוח? כדי 
למלא יותר בקלות וגם לכם יהיה 

יותר נוח לקרוא את הכתוב, 
המשבצות בקובץ הסגור ממש 

 קטנות.
יש בקשה  1רק בטבלה מספר  .ג

להתייחס לשנתים האחרונות, האם 
להתייחס  3ו טבלה  2גם בטבלה 

לשנתיים האחרונות או שאין 
 הגבלת זמן. 

 
 

 לא .א
 לא .ב
ללא הגבלת  .ג

זמן כאמור 
במסמכי 
 המכרז. 

 

 2.6סעיף  21עמ'  9

על פי  –יש להוסיף לדרישה את המילים 
חוק והרציונל, כי לא ניתן לדרוש מספק 

לעמוד בלוז שמוגדר על ידי המועצה שנוגד 
 30את החוק ודוגמה לכך שיש מינימיום 

יום לפתיחת בקשה לאירוע תחת כיפת 
השמיים והמועצה לא יכולה לדרוש חד 

לם צדדי לספק רשיון בשבוע ובכך להתע
 מהחוק

הסעיף ינוסח 
 ןנותכדלקמן: "

השירות מתחייב ליתן 
את השירותים בלוח 

הזמנים עליו תורה 
ה, במגבלות המועצ
 החוק. 

 2.8סעיף  21עמ'  10

השמאי המוסמך שמוזכר האם  .א
הינו מטעם המועצה או מטעם 

 המציע?
חוות הדעת  -רשום באמצע המשפט .ב

תהיה באמצעות  שמאי מוסמך 
להסביר את אם ניתן  –בלבד  

 הדרישה או שזה טעות דפוס ?
 

 

 מדובר בטעות סופר. 
הסעיף ינוסח 

 כדלקמן: 
מובהר, כי 

 הסכםההתקשרות ב
זה מתבססת על 

של  וויכולותי וכישורי
נותן השירות ועל כן 

השירות,  נותןמתחייב 
כי השירותים יבוצעו 

 נותןבלבד.  ועל יד
הא ילא  השירות

רשאי להסב את 
 והתחייבויותי

 הסכםעל פי  ווזכויותי
זה לאחר, או לבצע 

את השירותים 
באמצעות אחר, אלא 

אם נתקבל לכך 
אישור המועצה, 

  מראש ובכתב.
 

11 

סעיף  22עמוד 
3.10 

 

האם ניתן לשנות  –שעות קבלת מענה 
עד השעה  9:00בשעות שהמשרדים עובדים 

שעות  24ובזמן אירוע מענה של  16:00
 לטלפון של מנהל פריוקט?

 מקובל



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #

12 
סעיף  24עמוד 

5.3   

האם ניתן לתת מקדמות על  –זמן תשלום 
שכר עובדים או אחוז מסוים מכל הפקה 

 כפי שנהוג בשוק? 
 

הבקשה מתקבלת. 
זמן התשלום יתבצע 

 כדלהלן:
מתקציב האירוע  30%

יום  30ישולם למפיק 
 מתחילת האירוע

 4.3סעיף  26עמ'  13

ההסכם נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול 
ישולם למציע, בנוסף לתמורה, סך 

ההוצאות המהווה תשלום לספקים שנחתם 
עמם הסכם והוא בוטל עקב ביטול ההסכם 

 עם המציע

. במקרה מקובל לא
של ביטול הסכם עם 

המפיק ובמידה 
והאירוע מתקיים 

בהפקת המועצה או 
המפיק מי מטעמה, 

יסב את ההתקשרות 
שנעשתה עם הספקים 

אל המועצה ו/או מי 
 מטעמה. 

14 
נספח א'  13עמ' 

 2למסמך 

נבקש להבהיר כי יחידות שונות של אותו 
ארגון, שאין בניהן כל קשר עסקי, תיחשבנה 

 ללקוח שונה. 
 חטיבת ? ? אחד וחטיבת ? ? אחד -למשל

 מקובל.לא 

15 

בנושא  34עמוד 
 –הרחבה נוספת 

   7סעיף 

 

להוריד את  הבקשה של פוליסת הביטוח 
החרגת הרעלת המזון  כי הפוליסות של 

הפקה נוגעות אך ורק להפקה וניהול 
ההפקה ולא מכסה הגשת או מכירת מזון, 
ובמקום לצרף שבמידה ויהיה ספק מזון, 

הוא יחויב בסעיף זה בשביל להיכנס 
לאירוע, כי במציאות בשביל לקבל ביטוח 

יך רשיון קייטרינג או להרעלת מזון אתה צר
 רשיון רוכלות.   

 הבקשה נדחית.

16 

טבלה  35עמוד 
כיסוי השל 

 הביטוחי 

 

להשאיר את הכיסוי הבטוחי של המכרז עד 
מליון כי  8איש (ולא  500מליון ) עד  4

 מליון 8מבחינת עלות של פוליסה טובה של 
כל כך יקרה שלא שווה את העלות של 

התשלום לאירועים קטנים )ובמאמר מוסגר 
זה לא עצלנות או חיסכון פשוט זה משהו 

שהוא כמעט בלתי אפשרי מבחינת החברות 
הביטוח המובילות בארץ לקבל פוליסה 

 מילון לשנה ( 8במחיר הגיוני של 
 

גבול האחריות 
ח צד ג יעודכן בביטו

 :לעניין האמור להלן
מ שח באירועים  4 . 1 

ועד  251 הכוללים 
 משתתפים  750

מ שח באירועים  8  . 2
ועד  751הכוללים 

  משתתפים 1,000
 

 9סעיף  44עמ'  17

האם צריך לצרף קורות חיים או שזה 
הסכם פורמלי ונשכח בהכנה של המכרז כי 

שנה האחורנות אני מפיק ואת כל  20ב 
 פירוט העבודה אני מצרף לכם בטבלה 

 

יש לצרף במקביל 
 קו"ח.

18 
  47-49עמ' 

 

רק ניתן להבהיר ולחדד בהסכם  שהעלות 
של הספקים בימוי עובדים וההוצאות 

למעט עלות   הכרוכות בארגון האירועי
ההפקה  היא על המזמין כי בחלק  

מסעיפים משתמע שהעלות של כל ההוצאות 
הם על חשבון המפיק כאשר המכרז מדבר 

 רק על התשלום עבור ניהול ההפקה

עלויות האירוע 
ישולמו למפיק עפ"י 

התקציב שהוסכם 
כנגד הצגת חשבוניות, 

מראש והשאר  30%
לאחר סיום האירוע 

 יום 20תוך 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 :דגשים להגשת המכרז
ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה  .1

 דיגיטלית )דיסק און קי(.

( כשהוא חתום נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

ל עליה(, )לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובבלבד בשוליו על ידי המציע 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן  .3

 הגשת ההצעות".

 
 

 
 

ה  כ ר ב  ,ב
 

 יערית הרוש                                                                                
 רכזת מכרזים                                                                                


