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 20193.3. תאריך:         לכבוד

 

 12/19פומבי מס' מכרז למציעים  

 בפקס' / דוא"ל ________________________

 וידוא קבלה __________________________

מתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי  -  12/19הנדון: מכרז פומבי מס' 

  -  פלה, מ"מ שוהםרים לשלטון המקומי, עבור מפעם השתכניות צוע

 תשובות הבהרה 

 

  –והתייחסות המפעם  ותת הבהרה, להלן השאלושאל ובמשרדי המועצה /המפעם התקבל

 תשובה שאלה מס' סעיף מספר

 13עמוד   .1

הסכם  –נספח ב' 

 מכרז

 5.1סעיף 

יש לשים מחיר לאדם בחדר זוגי או את האם 

 המחיר הכולל של הכנס

מ, כולל מע"לא את העלות, יש למ

לכל מרכיבי  למשתתף בחדר זוגי

 האירוח לכל תקופת הכנס.

 3עמוד   .2

 2.2סעיף 

מהי ההגדרה מבחינתכם של מרכז הארץ? מהן 

 גבולות של מרכז הארץ מבחינתכם?

מרכז הארץ מבחינתנו: מחדרה עד 

 גדרה.

עריכת הכנס כאמור במסמכי המכרז, 

בירושלים/מרכז הארץ מקנה עדיפות 

 של ניקודתוספת בבחינת ההצעות )

נקודות(, אולם ניתן להגיש הצעה  10

המתייחסת לכל אזור אחר בארץ, 

 למעט אילת.

ז או כרהאם חברת תיירות יכולה לגשת למ כללי .3

 שהמרכז מופנה לבתי מלון בלבד? 

 

מסמכי המכרז לא כוללים קביעה 

עקרונית בנוגע לזהות המציע. ככל 

שמציע עומד בתנאי הסף )בין אם 

מדובר במציע סוכן/חברת תיירות ובין 

אם מדובר במציע שהינו בית מלון הוא 

 רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז. 
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 7עמוד  .4

 10.2סעיף 

מאחר שבמועד הגשת ההצעות כל המציעים 

גם חוזה חתום, נבקש להבהיר נדרשים להגיש 

כי נספח הביטוח החתום יימסר רק ע"י המציע 

 (10.1הזוכה )כאמור בסעיף 

למען הסר ספק יובהר כי רק המציע 

הזוכה במכרז יידרש להגיש נספח 

 אישור קיום ביטוחים חתום. 

 10עמוד  .5

 1.2סעיף 

יחד עם זאת יובהר כי הבקשה נדחית.  נבקש להבהיר כי הנחיות המנהל ימסרו בכתב.

, אולם עיקרי ההנחיות ימסרו בכתב

 .ההתנהלות השוטפת תיעשה בע"פ

 11עמוד  . 6

 2.2סעיף 

נבקש למחוק את המילים "ו/או מזג אויר" שכן 

תנאי מזג אויר קיצונים וחריגים )שממילא 

נכללים בהגדרת כוח עליון( יכולים להביא 

זג לדחיית מועד הכנס, וזאת להבדיל מ"סתם" מ

 אויר לא נוח.

 הבקשה מתקבלת.

 נוסח הסעיף יתוקן באופן הבא:

 

 כח" של במקרה כי בזאת מוסכם"

עליון" שלא יאפשר עריכת הכנס 

במועד, יידחה מועד הכנס השנתי 

למועד אחר שיקבע בהסכמת 

הצדדים והתחייבויות נותן השירות 

 ."תחולנה על המועד החדש

נוסח מתוקן של הסכם ההתקשרות 

לחתימת המציע הזוכה לאחר יועבר 

 פרסום הודעת הזכייה.

 11עמוד  . 7

 2.3.1.6סעיף 

אבקש לקבל הבהרה לגבי "שעות הפעילות" 

במהלכן אתם דורשים להציב איש טכני לטובת 

 מארגני הכנס.

 הכוונה לשעות פעילות הכנס:

 .20:00 – 8:30 -ביום הראשון והשני

 14:30 – 8:30 –ביום השלישי 

בים לליווי פעילות ובאחד משני הער 

 23:00 – 20:30הערב, בשעות: 

 12עמוד  .8

 2.5סעיף 

נבקש להוסיף את המילים "באופן סביר" לאחר 

 המילים: " נדרש נוסף".

 הבקשה מתקבלת.

 נוסח הסעיף יתוקן באופן הבא:

 סביר באופן נוסף נדרש שירות כל"

 של מוצלחת והפקה ארגון לצורך

 ".הכנס

מתוקן של הסכם ההתקשרות נוסח 

יועבר לחתימת המציע הזוכה לאחר 

 פרסום הודעת הזכייה.

 12עמוד  . 9

 3.1סעיף 

נבקש להחליף את המילה "מושלם" במילה 

 "מיטבי".

 הבקשה נידחית.
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 12עמוד  . 10

 3.2סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים : "ככל 

 שנדרשים".

 הבקשה מתקבלת.

 באופן הבא: נוסח הסעיף יתוקן

 בידיו יש כי מצהיר השירות נותן" 

 הרישיונות כל עובדיו ובידי

 וההכשרות התעודות, וההיתרים

 אספקת ורךלצ דין"פ ע הנדרשים

 ככל, זה הסכם נשוא השירותים

 ."שנדרשים

נוסח מתוקן של הסכם ההתקשרות 

יועבר לחתימת המציע הזוכה לאחר 

 פרסום הודעת הזכייה.

סעיף  13עמוד  . 11

5.4 

נבקש למחוק את הסעיף שכן מדובר בכפילות 

 5.1מיותרת עם סעיף 

 הבקשה מקובלת.

נוסח מתוקן של הסכם ההתקשרות 

יועבר לחתימת המציע הזוכה לאחר 

 פרסום הודעת הזכייה.

סעיף  14עמוד  .12

7.2 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובלבד 

שזכויות נותן השירות לפי הסכם זה לא 

 תפגענה"

 הבקשה מקובלת.

 נוסח הסעיף יתוקן באופן הבא:

להעביר את  תרשאי  ועצההמ"

סכם לכל הלפי ה וחובותיה הזכויותי

 העבודותצד ג' וכן למסור את ביצוע 

 נותן הסכמת את לקבל מבלילאחר, 

ובלבד שזכויות נותן  השירות

 השירות לפי הסכם זה לא תפגענה"

נוסח מתוקן של הסכם ההתקשרות 

יועבר לחתימת המציע הזוכה לאחר 

 פרסום הודעת הזכייה.

סעיף  14עמוד  .13

8.6 

נבקשכם לתקן סעיף זה כך שחובת השיפוי 

תהיה בכפוף לפס"ד חלוט בו יפסק כי החבות או 

ההוצאה הינן בתחום אחריותו של נותן השירות 

על פי הסכן זה, ובכפוף לכך שהמזמין יעדכן את 

הגשת כל דרישה ו/או  נותן השירות מידית בדבר

תביעה, יאפשר לנותן השירות לטפל בעצמו בכל 

דרישה ו/או תביעה כאמור, ימסור לו מידע 

רלבנטי ולא יתפשר בכל עניין שהאחריות נותן 

 הבקשה מקובלת.

 נוסח הסעיף יתוקן באופן הבא:

השירות מתחייב לשפות את  נותן"

בגין כל תובענה שתוגש  ועצההמ

, המי מטעמ כנגדאו  ועצהכנגד המ

שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד 

ו/או  ועצההשירות לבין המ נותןבין 

בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת 

עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או 

בגין עילה חוזית הנובעת 
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בין צד ג' לבין נותן  מהתקשרות השירות ללא אישורו מראש ובכתב.

השירות בקשר עם השירותים והכל 

בתנאי שניתנה לנותן השירות הודעה 

עם קבלת דרישת התשלום ו/או  מייד

התביעה וניתנה להם האפשרות 

להתגונן בפני התביעה בשמו ו/או 

למען הסר ספק יובהר  בשם המועצה

 בכפוף תהיה השיפוי חובתכי 

 או החבות כי יפסק בו חלוט"ד לפס

 של אחריותו בתחום הינן ההוצאה

 ובכפוף, זה ןהסכ פי על השירות נותן

 נותן את יעדכן שהמזמין לכך

 כל הגשת בדבר מידית השירות

 לנותן יאפשר, תביעהאו /ו דרישה

 דרישה בכל בעצמו לטפל השירות

 מידע לו ימסור, כאמור תביעהאו /ו

 עניין בכל יתפשר ולא רלבנטי

 אישורו ללא השירות נותן שהאחריות

 " ובכתב מראש

נוסח מתוקן של הסכם ההתקשרות 

יועבר לחתימת המציע הזוכה לאחר 

 פרסום הודעת הזכייה.

סעיף  14עמוד  .14

9.1 

לתקן סעיף זה, כמקובל  נבקשכם .א

שבו בהסכמים מסוג זה, באופן 

 קיםזאחריות נותן השירות תוגבל לנ

ישירים בלבד, כך שנותן השירות לא 

 תוצאתייםיהיה אחראי בגין נזקים 

או נזקים עקיפים )כגון אובדן 

מוניטין, אובדן רווחים וכדומה( שהרי 

מדובר באחריות כבר ביותר אשר 

אינה ניתנת לכימות ו/או להערכה 

 על ידי המציעים.

בנוסף נבקש להבהיר כי אחריות  .ב

נותן השירות תוגבל לסכום מסוים 

ובכל מקרה לא תחול לגבי נזקים, 

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית. .ב
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אבדן או חיוב שיגרמו בשל מעשה 

ו מחדל של המזמין או מי מטעמו, א

ו/או במקרה של פעולה על פי 

 הנחיותיו.

 14-15עמודים  .15

 9.2,9.5סעיפים 

 .באופן חלקי הבקשה מקובלת לעניין שיפוי. 13ראו הערותינו לעיל בשאלה 

 יתוקן באופן הבא: 9.2נוסח סעיף 

 את לשפות מתחייב השירות נותן"
 בגינם הסכומים במלוא, המועצה

 פסק פי על לשלם המועצה חויבה
 או ביצועו עוכב שלא חלוט דין

 בכתב שאושר פשרה הסכם
 בעקבות, השירות נותן"י ע ומראש
 נזקאו /ו גופנית פגיעה בגין תביעה
 השירות נותן אחראי להם לרכוש
 בגין וכן לעיל 9.1 בסעיף כאמור

 המועצה אשר משפטיות הוצאות
 מפני ההתגוננות לשם בהן נשאה

ובלבד שהמועצה   כאמור התביעה
הודיעה לנותן השירות סמוך לאחר 
קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין 

לעיל, ואפשרה  9.1האמור בסעיף 
לנותן השירות להתגונן מפניה 

 "ושיתפו עמה פעולה בהתגוננות.

נוסח מתוקן של הסכם 
ההתקשרות יועבר לחתימת 

פרסום המציע הזוכה לאחר 
 הודעת הזכייה.

 
 

נבקש להוסיף את ההבהרה כי במקרה בו  כללי .16

המזמין ביטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, 

ישלם המזמין לנותן השירות את מלוא ההוצאות 

שהוצאו על ידיו בפועל עד למועד ביטול ההסכם, 

כל ההוצאות אשר נותן השירות התחייב עליהן 

נזק, החזרים לצדדים שלישיים, כל דמי ביטול, 

וכיו"ב בגינם יחויב נותן השירות בגין שירותי 

 ארגון והפקה, ככל ששירותים אלו סופקו.

בנוגע  5.6לנוסח ההסכם יתווסף סעיף 

 לביטול ההסכם:

"במקרה של ביטול מוחלט של 

 ההתקשרות, יחולו ההוראות הבאות:

ימים  30ממועד חתימת ההסכם ועד 

הכנס, ניתן לבטל  )כולל( לפני מועד

 את ההסכם ללא דמי ביטול כלל.

ימים )כולל( לפני מועד  21ועד  29-מ

ממספר  25%הכנס, ניתן לבטל עד 
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 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .1

ללא עלות, בפנייה למפעם השפלה במייל: את מסמכי המכרז בכל עת, קבל ניתן ל .2

alona@shoham.muni.il 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .3

 בברכה, 

 הדס עבדת

 

 מנהלת מפעם השפלה

 

 

 ללא חיוב. משתתפים ה

ימים )כולל( לפני מועד  14ועד  20-מ

ממספר  15%הכנס, ניתן לבטל עד 

 ללא חיוב.משתתפים ה

ימים )כולל( לפני מועד  2ועד  13-מ

ממספר  5%טל עד הכנס, ניתן לב

 ללא חיוב.  משתתפיםה

כל ביטול שיחרוג משיעורי הביטול 

המוגדרים לעיל, יחויב במחיר מלא. 

תחשב  משתתפיםהודעה על ביטול 

רק במידה ותועבר בכתב והתקבל 

 אישור על כך מנותן השירות. 

למען הסר ספק יובהר כי ככל שמועד 

הכנס יידחה למועד חלופי ולא יבוטל 

 וראות סעיף זה.לא יחולו ה

המינימלי  משתתפיםמספר ה

 ."משתתפים 160 עבור להזמנה הינו

נוסח מתוקן של הסכם 
ההתקשרות יועבר לחתימת 
המציע הזוכה לאחר פרסום 

 הודעת הזכייה.
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 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים   12/2019תשובות ההבהרה במסגרת מכרז 

 לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 חתימה:__________________________ 

 


