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 ה"( )להלן: "המזמינ המועצה המקומית מבשרת ציוןשל   161/2019מס'  פניהבכל המציעים 

 לשירותי הפקת וניהול אירועים במועצה המקומית מבשרת ציון 

 
 10.1923. - 1מס'  )יש לקרוא ההנחיות להלן( והבהרות נוספות הליך שבכותרתתשובות לשאלות מציעים ב

 

 בהוראות ההליך שבכותרתשינוי    -הבהרה יזומה 

נפלה טעות סופר. ביחס לגבול האחריות ב"ביטוח אחריות כלפי צד  -נספח א' להסכם  -באישור עריכת הביטוחים 

לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח"   -אחד מיליון שקלים חדשים    -₪    1,000,000שלישי" )חלק ב' לאישור( צ"ל: "

 במקור(.)ולא בסכום כפי שפורסם 

 

 

 תשובות לשאלות מציעים בהליך שבכותרת 

 תשובה שאלה/הבהרה 

לאור מהות המכרז והשירותים המבוקשים לפיו,  1

 לפניה? 3.5האם המזמינה עומדת על הוראת סעיף 

 אין שינוי בהוראות ההליך.

כמפורט בהוראות ההליך, "השירותים המבוקשים הינם 

-והפקת אירועים שונים" ושירותי ארגון, בימוי, ניהול 

הזוכה בהליך זה מתחייב לקחת על עצמו את כל "

ההתחייבויות הנדרשות לשם הפקת האירועים והוצאתם אל 

 , לרבות כל הפעולות הנדרשות לשם כך".הפועל

הזוכה לפעול בהתאם לכלל הוראות ההליך, לרבות בעניין על   מי הגורם האחראי ליצירת ביטוח לאירועים? 2

יובהר כי  להסכם ההתקשרות(. 13)בפרט בסעיף ביטוח 

הביטוח לאירועים שבאחריות המועצה נכללים בביטוחי 

 בעצמם.מי חוץ תהיה דרישה לבצע ביטוחים המועצה. מגור

את מהות "התמורה" הניתנת האם ניתן להבהיר  3

 למציע הזוכה?

להוראות ההליך, התמורה היא בגין  8.1כאמור בסעיף 

על כל  בהזמנה זו המפורטים השירותיםביצוע כלל "

 חודשי   מחירתמחור כאמור ייעשה על ידי נקיבה ב.  המסמכי

 לאכאשר מובהר כי לל השירותים, כביצוע לואחיד כולל 

ישולם כל תשלום נוסף מעבר לסכום הנקוב בהצעה, למעט 

" )וראו מע"מ כדין ולמעט במקרה בו צוין מפורשות אחרת

יובהר כי במסגרת  להסכם ההתקשרות(. )ט(5גם בסעיף 

ארגן ולהפיק אירועים נהל, לההתקשרות יהיה על הזוכה ל

 עבור ה"קתדרה" שמפעילה המזמינה.

האם ישנו קשר בין ההליך שבכותרת לבין מכרז של  4

 מנהל הרכש הממשלתי?

אין כל קשר בין ההליך שפרסמה המזמינה למכרז כלשהו, 

 הרכש הממשלתי.לרבות מכרז של מנהל 

האם יש להדפיס ולמלא את חוברת ההליך כפי  5

 גישםשהיא, או שניתן להעתיק את הנספחים ולה

 בחוברת מסודרת?

על המציעים להדפיס ומלא את חוברת ההליך כפי שהיא. עם 

המציעים רשאים להעתיק את הנספחים ולהגישם  -זאת 

 בחוברת מסודרת )נוסף על חוברת ההליך במלואה(.

האם ניתן לצרף אישורים שהוגשו במסגרת הליכים  6

 קודמים של המזמינה?

על המציעים לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהליך זה, 

ללא שום קשר ו/או תלות באם הוגשו במסגרת הליכים 

 קודמים של המזמינה אם לאו.



תמורה" מהות השירותים ומהות "ההשאלה אינה ברורה.  האם יש הצעת מחיר לאירוע בוחן? 7

 היא כמפורט במסמכי ההליך וכמוסבר לעיל.

על הזוכה לפעול בהתאם לכלל הוראות ההליך, לרבות בעניין  האם יש לצרף מסמכי ביטוח מקיף שנתי? 8

יובהר כי יש  להסכם ההתקשרות(. 13ביטוח )בפרט בסעיף 

לצרף אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח של 

 המציע.

האם פיזית או  -כיצד יש להגיש את ההצעה בהליך  9

 בדואר אלקטרוני?

להוראות ההליך, יש להגיש את ההצעה  7.4כאמור בסעיף 

 באמצעות מייל )דואר אלקטרוני(.

 לא. על המציעים להשתמש בהדפסה של המכרז. פתוח של המכרז? WORDהאם ניתן לקבל קובץ  10

 

 

 : לידיעתך

במהלך התקופה שעד המועד האחרון להגשת ותשובות הרות הבהודעות, עשויה להעלות מספר עדכונים של  המזמינה .1

 . הליךהצעות ב

 .אמורעד למועד ה המזמינהעל המציעים לבדוק את העדכונים באתר האינטרנט של 

 וגוברות עליו. הליךהוראות מסמך זה, מתקנות את האמור במסמכי ה .2

תשובה הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הודעה, הבהרה וו/או    הליךכל תיקון לסעיפי ה .3

 , גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. יךהלהרלוונטיים שבמסמכי ה

 יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. הליךלבין הזוכה ב המזמינההסכם שייחתם בין חוזה/הה .4

 ,בתחתית כל עמוד  וכשהוא חתום על יד  ,המזמינההאינטרנט של    באתר  פורסםשיכפי  את מסמך זה,  לצרף    המציע  על .5

 .מזמינההנמסרים ל הליךנפרד ממסמכי ה-כחלק בלתי

 צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.-אי .6
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