מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

Tenders Unit

ב"ה ,י"ז בטבת ,תש"פ
 14בינואר2020 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 31/19

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1מכרז מסגרת להפקת אירועים באוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,22/1/2020 :בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .30/4/2020
 .1.3על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא
בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב
לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
 .1.4על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל
האישורים ,ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה
ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.
 .1.1מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי מציעים:
מס'

עמ'

כותרת

סעיף

.1

2

הזמנה להציע
הצעות

.2

2

שיעורי
התמורה
המקסימליים 1.5
שנקבעו ע"י
המזמין

.3

2

תיאור
הפעילות
הנדרשת
לספקים

2.3

.4

4

שינויים

5.2

1.3

שאלה  /בקשה

מענה

נבקש שיובהר כי הארכת
ההתקשרות עם ספק אחד מימוש זכות הברירה הינה מול כל
לא כפופה למתן הארכה ספק בנפרד
לספקים האחרים.
נא להבהיר האם הכוונה
לסכומים לפני מע"מ או
כולל מע"מ
סכומים כוללים מע"מ.
נבקש שיובהר כי ככל
ספק
עם
שמתקשרים
מאירוע,
חלק
להפקת
אחריות הספק הינה על
החלק שלו בלבד ,ולא לא
האירוע כולו ,וכן כי הספק לא מקובל בהתאם לפירוט בסעיף
לא נושא באחריות בדבר 3.6
ניהול האירוע ככלל ו/או
השילוב עם ספקים/נותני
שירותים אחרים בקשר עם
האירוע ,אלא אם כן סוכם
מפורש מול הספק.
תוקן:
בשורה הראשונה ,לאחר הודעה בדבר שינויים והתאמות
"האוניברסיטה" כאמור תפורסם באתר האינטרנט,
המילה:
על פי
נבקש למחוק את המילים :ובכלי תקשורת אחרים
שיקול דעתה של האוניברסיטה.
"או לפי שיקול דעתה של
על כל מציע לבדוק את עמוד
האוניברסיטה" ,עקב כפילות המכרזים של האוניברסיטה מעת
עם המשפט הבא בסעיף.
בקישור:
לעת,
.https://tiful.biu.ac.il/michrazim
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יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

כותרת

סעיף

.5

6

הוכחת ניסיון

7.3

.6

6

תנאי סף

7.3

.7

.8
6

תנאי סף

7.3.1

.9

.10

.11

6-7 .12

ניסיון המציע

7.3.17.3.2

שאלה  /בקשה
נבקש לאפשר להציג גם
ניסיון של שותפות עסקית
של המציע עם שותפים (הן
והן
רשומה
שותפות
שותפות שאינה רשומה)
ולהבהיר איזה מסמכים יש
לצרף במקרים אלו.
האם שתי חברות הפקה
יכולות לחבור ביחד ע"מ
לעמוד בכל תנאי המכרז
שמספרו ? 31/19
הבקשה היא ל 4 -אירועי
קונספט וחוויה – בהיקף
קהל של  400איש לאירוע –
של
התקציב
האם
 ₪ 1,000,000הוא לכלל
ארבעת האירועים? זאת
הכוונה במילה "מצטבר"
שרשמתם?
האם ניתן להגיש אירועי
קונספט וחוויה ללקוחות
שונים ולא דווקא מהעולם
האקדמי?
האם אירועי קונספט וחוויה
מהעולם האקדמי יקבלו
שקלול גבוה יותר?
האם ניתן להתמזג עם
חברת הפקה ותוכן נוספת
ולהסתמך על ניסיון 2
החברות גם יחד לטובת
המכרז?
האם ניתן לייחס ניסיון של
ספק ו/או מפיק משנה
שייבחר על ידנו כחלק
מתנאי הסף?
האם ניתן להציג את אותם
אירועים בסעיף  7.3.1וכן
בסעיף ?7.3.2

מענה

הסעיף יישאר בעינו

לא

נכון.

חובה להציג אירוע אחד לפחות
שבוצע עבור גוף ציבורי ,לא חובה
אקדמי.
כן .במסגרת
האירועים

הערכת

מורכבות

ללא שינוי במכרז ,ראו בין היתר
סעיף  7.1.3במכרז.
כן ,ובתנאי שהאירוע בכללותו בוצע
על ידי המציע (למשל :מפיק חיצוני
שסיפק למציע שירותי הפקה
באירוע שבוצע על ידי המציע).
ניתן להציג את אותו האירוע .עם
זאת ,על המציע לקחת בחשבון
שאחד הפרמטרים לבחינת האיכות
הינו מגוון האירועים ,מורכבותם
והתאמתם לדרישות האוניברסיטה.
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מס'

Tenders Unit

עמ'

כותרת

7 .13

אירוע
כהגדרתו אינו
כלל אירועים
מוזיקליים רבי
קהל (הופעות
מוזיקה)

7 .14

תנאי סף

.15

7

7 .16

תנאי סף

תנאי סף

סעיף

שאלה  /בקשה

אני מניח שהרצון הוא לא
להציג מופע פשוט עם אמן
ובמה אל מול  500איש
כניסיון של החברה ,נשאלת
אירוע
האם
השאלה
מוזיקלי ,לדוגמה הפקת
מופע מוזיקלי שכוללת
 – 7.3.1הפקה מהמורכבות שנעשו
בישראל שכוללת  65אלף
ה'
משתתפים אינה יכולה לעיד
על יכולות הפקה אשר
אותם אתם מחפשים ?
הייתי מבקש לדעת האם
אירוע ענקי שכזה יכול לקבל
התייחסות שונה מ"מופע
מוזיקאלי"
האם ניתן לתת דוגמה
בניסיון המציע גם על
שהיו
יזומים
אירועים
 7.3.2ג'
בבעלותנו  ,ז"א שהיינו
וגם
המפיקה
החברה
היזמים של הפרוייקט ?
(7.3.2ג) האם בכל אחד מהאירועים
המפורטים בסעיף זה ,יש
להציג את מלוא השירותים
המפורטים בסעיף קטן ג'?
(הוצאות סיורים ,הלנת
מוזמנים ,הסעות ,דיוור,
תפעול רישום ואף גביית
דמי השתתפות) ,או שמא
ניתן להגיש רשימת רכיבים
חלקית בכל אחד
מהאירועים?
בסעיף צוות מקצועי לביצוע
הפעילויות רשמתם כתנאי
מוקדם להשתתפות במכרז
להעסיק
המציע
שעל
7.4.1
ישירות כמעסיק מועסק צוות
קראייטיב.
אנו מעסקים פרילנסרים

מענה

הסעיף יישאר בעינו

כן ,ובלבד שיוצגו גם אירועים
שבוצעו עבור לקוחות חיצוניים

הדרישה הינה במצטבר – ניתן
להציג חלק מהרכיבים בכל אחד
מהאירועים

לא
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יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

כותרת

סעיף

7 .17

תנאי סף

7.4.1

7 .18

תנאי סף

7.4.1

שאלה  /בקשה

מענה

בנושא האם עדיין ניתן
הצעתנו
את
להגיש
והתמודדותנו במכרז הנ"ל
האם העסקת הצוותים
הנדרשים – היא כעובדים
או
בחברה
שכירים
לא
כפרילנסרים שייבחרו על
ידנו ויהיו חלק מצוות
הפרויקט הקבוע עבורכם?
מוקדם
כתנאי
נדרש
להשתתפות במכרז ,שעל
המציע להעסיק ישירות
(כמעסיק מועסק)  -צוות
מקצועי בהתאם לחלוקה
הבאה :א .צוות קריאייטיב,
ב .צוות הפקה ו/או קד"מ ,ג.
צוות תפעולי .אנו מבקשים
לאפשר שגם חלק מהצוות
יהיה לא
הנ"ל
המקצועי
מועסק בהתקשרות ישירה
בחשבונית ולא רק כמעסיק
 /מועסק ,וזאת על מנת
שלא לפסול לשווא מקרים
רבים בהם יש יחסים קצרי
טווח עם אנשי צוות
מקצועיים ,גם אם הם
מוגדרים פורמלית כנותני
שירות.

8 .19

צוות המציע

7.4

נבקש להבהיר האם עלינו
להגיש את המידע הנדרש
בסעיף זה על כלל  40לא ,רק עבור אלה שמוצגים במענה
העובדים בחברה ,שחלקם לסעיף זה ומיועדים לפעול במסגרת
כספים הפעילות
מנהלה,
אנשי
וכדומה שאין להם נגיעה
ישירה לצוות שיעבוד מולכם

8 .20

מנהל הלקוח

8.2.1

בשורה השנייה ,להחליף
המילה:
את
"המפיק" מקובל
במילה" :הספק".
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מס'

Tenders Unit

עמ'

כותרת

סעיף

מנהל לקוח +
8.2.1מפיק/מנהל
8-9 .21
8.2.2
שטח/מנהל
אירוע

.22

9

מפיק/מנהל
שטח/מנהל
אירוע

8.2.2

.23

9

קבלני
משנה/ספקי
שירותים

8.3.1

.24

9

מהנדס
בטיחות

8.3.2

קבלני משנה

8.3

9 .25

שאלה  /בקשה

מענה

לקוח
מנהל
האם
לא .יש להציג מנהל לקוח ובנוסף
שטח/מנהל
ומפיק/מנהל
מפיק  /מנהל שטח  /מנהל אירוע
אירוע יכול להיות אותו אדם
(יכול להיות אותו אדם)
ויוצג הצוות תחתיו בנוסף?
האם נדרש להציג את
שלושת התפקידים או רק
לא .יש להציג מנהל לקוח ובנוסף
אחד מהם?
ככל שנדרש להגיש את מפיק  /מנהל שטח  /מנהל אירוע
שלושתם ,האם אדם אחד (יכול להיות אותו אדם)
יכול להיות אמון על שלושת
התפקידים?
מאחר שלא ידועה עבודה
ספציפית ,ישנה בעייתיות
לא נדרש להציג מחירונים .מדובר
להציג מחירוני קבלנים.
בפול קבלנים  /ספקים שיוכלו לבצע
בנוסף ,מדובר במידע סודי
האירועים,
במסגרת
עבודות
של ספקים ולא ניתן לחשוף
בחלוקה לרמות מחיר  /מורכבות
מידע הידוע לנו כלקוח של
אירועים (ללא מחירים)
הספק .מבוקש שתתאפשר
הצגת ספקים ללא מחירונים
בשלב זה ,לפני שידוע לנו
הסעיף יישאר בעינו .המציע יכול
על איזה אירוע מדובר,
להציג מספר מהנדסים איתם עובד
מבוקש כי המציע לא יידרש
באופן שוטף ,ושיוכלו לעמוד לרשות
להתחייב לשימוש במהנדס
הפעילות במקרה הצורך.
בטיחות מסוים
נבקש להבהיר האם
.1
ע"פ המכרז הספק יוכל
לבצע בעצמו גם חלק
שכלולות
מהפעולות
ברשימת קבלני המשנה
(למשל הפעלת דיילות).
בסעיף הנ"ל ,נדרש  .1הספק יוכל לבצע בעצמו
.2
פעולות ,בהתאם לקביעת
המציע להציג רשימת
המזמין.
קבלני משנה וספקי
שירותים עימם הוא עובד  .2הסעיף יישאר בעינו
בצורה שוטפת ,כאשר
מוגדר שהכוונה היא
שביצעו במשותף 3
אירועים לפחות במהלך
 18החודשים האחרונים
במועד
שמסתיימים
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יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

סעיף

כותרת

.26

10

דירוג
ההצעות

8.5.1

.27

10

דירוג
ההצעות

8.5.1

.28

10

דירוג
ההצעות

8.5.1

13 .29

הציון
המשוקלל של 8.6-8.9
המציע

16 .30

חתימה
החוזה

על 14.2

16 .31

חתימה
החוזה

על

14.3

שאלה  /בקשה
פרסום המכרז .אנו
להרחיב
מבקשים
הגדרה זו לספקים עימם
ביצע המציע לפחות 2
3
במהלך
אירועים
האחרונות,
השנים
בהתאמה למשך הזמן
הנדרש להוכחת הניסיון
באירועים (ר' סעיף )7.3
בטבלה המפורטת ,האם
ניתן להציג את אותם
אירועים עבור כל אחת
מהנקודות? כלומר ,האם
ניתן להציג אירוע קונספט
ואת אותו אירוע באירוע
שהופק לגוף ציבורי?
האם ניתן לעשות שימוש
באותם אירועים כל חלקי
הטבלה ,כך שלדוגמה ניתן
יהיה להציג את אותו אירוע
בחלק של אירועי קונספט
וכן בחלק של הפקת
ירידים?
לא כתוב באילו שנים
האירועים
התקיימו
המבוקשים בטבלה .האם
יש מגבלת שנים להצגת
אירועים?
הבחירה
תהליך
מה
בהתקשרות עם המציע ותוך
כמה זמן נותנים תשובות
למציעים?

מענה

כן

ניתן להציג את אותו האירוע .עם
זאת ,על המציע לקחת בחשבון
שאחד הפרמטרים לבחינת האיכות
הינו מגוון האירועים ,מורכבותם
והתאמתם לדרישות האוניברסיטה.
על האירועים להיות מ 3-השנים
האחרונות המסתיימות במועד
האחרון להגשת הצעות.

בהקדם

לאחר
נבקש
"לרבות מקובל
רבלנטי

בשורה השלישית,
המילה" :בחוזה"
למחוק את המילים:
ערבות ביצוע" (לא
להליך זה).
בשורה השנייה ,לאחר
מקובל
המילה" :במכרז" נבקש
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

17 .32

.33

סעיף

כותרת

עיון בהצעות 20.1
מתחרים

מענה

שאלה  /בקשה

למחוק את המילים" :וכן
לחלט את הערבות שצורפה
על ידי המציע להצעה",
היות ולא תינתן ערבות
במסגרת מכרז זה.
כי
שיובהר
נבקש
האוניברסיטה תפנה לספק
לקבל התייחסות בטרם מקובל ,עם זאת ההחלטה הסופית
הינה של האוניברסיטה
קבלת החלטה לדחות
בקשה לסעיפים חסויים.

נספח  - 1מפרט

19 .34

אופן הבחירה
3.4
בספק
מהמאגר

20 .35

בניית קונספט 4.1
לאירוע

20 .36
20 .37

בניית תכנית
עבודה
מפורטת
ביצוע שינויים
4.3
בתכנית
האירועים
4.2

20 .38

אישור ספקים
וקבלני משנה

20 .39

אישור ספקים 4.4
וקבלני משנה

23 .40

שמירה

4.4

על 5.3.2

כי
שיובהר
נבקש
האוניברסיטה תפנה ראשית
לספקים הנבחרים לפני כל
שאינם
לספקים
פנייה
בקבוצת הספקים הנבחרים.
להחליף כל התייחסות
למילה" :המפיק" במילה:
"הספק".
להחליף כל התייחסות
למילה" :המפיק" במילה:
"הספק".
להחליף כל התייחסות
למילה" :המפיק" במילה:
"הספק".
להחליף כל התייחסות
למילה" :המפיק" במילה:
"הספק".
נבקש כי הודעת האיסור
תיעשה מסיבות סבירות
בלבד ותוך מתן נימוק לספק
בדבר המניעה.

מקובל

מקובל
מקובל
מקובל
מקובל

הסעיף יישאר בעינו

נבקש שיובהר כי הספק
יהיה רשאי לתקן את הצעתו
הזמניים ,מקובל
לוחות
(כגון:
עלויות וכו') במקרה של
איסור כאמור.
נבקש

להוסיף

לאחר לא מקובל
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

סעיף

כותרת
חוקים ,תקנים
ונהלים

23 .41

23 .42

השבת השטח 5.3.3
לקדמותו

על

הקפדה
נהלי
האוניברסיטה

5.3.4

שאלה  /בקשה

מענה

"ומונהגים
המילים:
באוניברסיטה" את המילים:
"כפי שימסרו לספק מראש
ובכתב" .כמו כן נבקש כי
תהא
הספק
אחריות
קבלני
לעדכון
מוגבלת
המשנה בנוגע לחובות סעיף
זה ולדרוש מהם לפעול על
פיו.
נבקש להחריג נזק שהינו
הסעיף יישאר בעינו
בלאי סביר.
לאחר
להוסיף
נבקש
המילים" :המוגדרים בחוק"
את המילים" :כפי שימסרו
לספק מראש ובכתב" .כמו
כן נבקש כי אחריות הספק לא מקובל
תהא מוגבלת לעדכון קבלני
המשנה בנוגע לחובות סעיף
זה ולדרוש מהם לפעול על
פיו.

נספח  - 2הסכם

26 .43

-

-

הערה כללית :כמקובל
בהליכים דומים ,נבקש
להבהיר בחוזה כי אחריות הסעיף יישאר בעינו
לנזקים
תוגבל
הספק
ישירים בלבד.
בכל מקרה לא תחול לגבי
נזקים ,אבדן או חיוב
שיגרמו בשל מעשה או
מקובל
מחדל של האוניברסיטה או
מי מטעמה ,ו/או במקרה של
פעולה על פי הנחיותיה.
בנוסף ,נבקש להגביל את
אחריות הספק בסכום אשר
האוניברסיטה שילמה לידיו
לא מקובל
בפועל בנוגע לאירוע/כנס
הרלבנטי עובר למועד קרות
הנזק.
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

סעיף

כותרת

26 .44

אי קיום יחסי 3.5
עובר מעביד

26 .45

אי קיום יחסי 3.8
עובר מעביד

27 .46

תקופת
ההתקשרות

4.2

27 .47

בלעדיות
במתן השירות

5

שאלה  /בקשה
נבקש להבהיר כי השיפוי
לכך
בכפוף
יינתן
שהאוניברסיטה תעדכן את
הספק מיידית בדבר הגשת
כל דרישה ו/או תביעה,
תאפשר לספק לטפל בעצמו
בכל דרישה ו/או תביעה
כאמור ,תמסור לו מידע
רלבנטי ולא תתפשר בכל
עניין שבאחריות הספק ללא
אישורו מראש ובכתב.
נבקש למחוק סעיף זה
קיזוז
(זכות
בשלמותו
תעשה על פי דין) .לחילופין,
נבקש להגביל את הקיזוז
לחוב קצוב בלבד.
נבקש להוסיף המילים
הסעיף:
בתום
הבאות
תשלם
"האוניברסיטה
לספק את מלוא ההוצאות
שהוצאו על ידיו בפועל עד
למועד ביטול או פקיעת
ההסכם ,כל ההוצאות אשר
עליהן
התחייב
הספק
לצדדים שלישיים ,כל דמי
ביטול ,נזק ,החזרים וכיו"ב
בגינם יחויב הספק על ידי
צדדים שלישיים ,וכן החלק
היחסי של התשלום המגיע
לספק בגין שירותי ארגון
והפקה ,ככל ששירותים אלו
סופקו".
נבקש שיובהר מהו ניגוד
עניינים לצרכי להסכם זה.
נציין כי הספק מעניק
דומים
הפקה
שירותי
למוסדות אקדמיים וגופים
ציבוריים אחרים ,ונבקש
שיוצהר כי הענקת שירותים
אלו אינם מהווים ניגוד

מענה

מקובל

הסעיף יישאר בעינו

הסעיף יישאר בעינו

לחוברת הגשת ההצעה מצורפת
הצהרת מציע .המציע נדרש למלא
את הפרטים בנספח ולהגישו
במסגרת הגשת ההצעה.
כמו כן ,הספקים שייבחרו יידרשו
לעדכן את האוניברסיטה בכל מקרה
בו יעלה חשש לניגוד עניינים בין
מתן השירותים לאוניברסיטה ובין
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

כותרת

סעיף

שאלה  /בקשה

עניינים.
אחריות מקצועית :האם ניתן
להפחית את הדרישה ל-
7
 27 .48ביטוח
 ,₪ 4,000,000במקום
₪ 5,000,000
נבקש שיובהר כי הספק יוכל
לרשום את האוניברסיטה
 28 .49סודיות וזכויות 8.2
ברשימת
סמלה
ואת
קנייניות
לקוחותיו.
נבקש כי חובת הסודיות
וכי
הדדית,
תהיינה
תשמור
האוניברסיטה
 28 .50סודיות וזכויות 8.4
בסודיות כל מסמך ומידע
קנייניות
שיגיע אליה עקב מתן
השירותים על ידי הספק.
נבקש להכפיף את הסעיף
 29 .51סודיות וזכויות 8.8.2
למגבלת האחריות ותנאי
קנייניות
השיפוי כאמור לעיל.
נבקש שיובהר כי הסכמת
האוניברסיטה לא תסורב
 29המחאת
11.1
.52
סבירים
מטעמים
אלא
זכויות
ומנומקים וללא עיכוב.
נבקש להגביל את תוקפה
נספח  -2של ההתחייבות לסודיות
א'
לתקופה של  48חודשים
 30 .53סודיות
לאחר סיום ההתקשרות עם
11
הספק.
נבקש להוסיף סעיף 12.5
נספח  -2חדש" :מידע שפותח באופן
א'
עצמאי על ידי הספק ללא
 30 .54סודיות
שימוש במידע סודי של
12
האוניברסיטה".
ככל הידוע לנו החל
חברות
19
מדצמבר
נספח  2הביטוח מספקות אישורי
 31 .55מפרט ביטוח
קיום ביטוח כלליים ולא ע"ג
ב'
טופס של המזמין .יש
לשנות דרישה זו בהתאם
נספח  – 3חוברת ההצעה

מענה
לקוחות אחרים של הספק.
ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית
בגבול אחריות שלא יפחת מ
.₪ 4,000,000
מקובל

מקובל

לא מקובל

הסעיף יישאר בעינו

מקובל.

מקובל

המסמך
לדרישה זו

שצורף

למכרז

עונה
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

.56

Tenders Unit

עמ'

34

סעיף

כותרת
חוברת
ההצעה

34 .57

נספח
למכרז

42.58
47

הוכחת ניסיון

נספח 3

37 .59

ניסיון המציע -
תנאי סף

2.1

40 .60
42 .61

3

כותרת

ניסיון המציע -
תנאי סף
ניסיון המציע -
3.1
איכות
2.2

45 .62

ניסיון המציע -
הפקת ירידים

3.2

47 .63

ניסיון המציע -
הפקת
כינוסים

3.3

שאלה  /בקשה
האם ניתן לקבל את חוברת
ההצעה בקובץ  WORDעל
מנת להציג ,ספקים וכל
מידע נדרש אחר בנוסח
מודפס?
רשום שיש להגיש ב -2
עותקים כולל הצעת מחיר
מלאה .לא ברור לאיזו
הצעת מחיר הכוונה כיוון
שמופיע במכרז כי תמורת
שירותיו של הספק כבר
נקבעו ע"י המזמין שיעורי
תמורה מקסימליים :עבור
עד
אירועים
הפקת
 ,10% ₪ - 200,000ועבור
הפקת אירועים בהיקף
שמעל ל₪ - 200,000 -
 ,8%ולא ברור היכן יש
מקום להגיש הצעה אחרת,
מה גם שהבחירה בשלב
המכרז היא על סמך איכות
וחוות דעת.
מסוג
אירועים
לגבי
לוגיסטיים",
"אירועים
"ירידים" ו "כינוסים" -האם
ניתן להציג את אותו אירוע
למספר קטגוריות?
האם ניתן להציג אירועים
שונים עבור אותו לקוח /
מוסד
האם ניתן להגיש אירועים
זהים שפורטו בסעיף 2.1
האם ניתן להגיש אירועים
זהים שפורטו בסעיף 2.1
האם ניתן לפרט על כנסים
ששילבו יריד דוכנים של
נותני חסות?
האם ניתן לתת דוגמאות
צויינו
שכבר
אירועים
בסעיפים קודמים במכרז?

מענה

לא

הייתה טעות סופר ,לא נדרשת
הצעת מחיר

תשובה בסעיף 27

כן ,ובתנאי שכל אחד מהאירועים
עמד בתנאי המשנה
לא
לא
לא .נדרש להציג אירועים בהם
מהות האירוע היא יריד
כל עוד מהות האירוע היא הכנס
(מקצועי  /מדעי וכו')
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

מס'

Tenders Unit

עמ'

54 .64

כותרת
דוגמאות
להפקות
שבוצעו

סעיף
7

שאלה  /בקשה

מענה

האם ניתן לתת דוגמאות
צויינו כן
שכבר
אירועים
בסעיפים קודמים במכרז?
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