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הנדון :תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי  - 2/19לארגון השתלמויות
וכנסים מקצועיים מטעם מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר)
להלן השאלות שנתקבלו עד המועד הרלוונטי במכרז שבנדון ,והתשובות לגביהן.
רק התשובות שלהלן מחייבות את מרכז השלטון המקומי.
 .1שאלה :בסעיפים  19עד  20נרשם ,כי תקופת ההתקשרות הראשונית היא ל 18 -חודשים (עד
ליום  ,)31.12.2020וכי למש"מ האופציה על פי שיקול דעת בלעדי להאריך את תקופת
ההתקשרות למשך עד  5שנים נוספות ,ובלבד שהודיע על כך לספק הזוכה בהודעה בכתב 14
ימים מראש טרם סיום תקופת ההתקשרות הראשונית או תקופת האופציה ,בנסיבות העניין,
וכי בתקופה המוארכת ימשיכו לחול הוראות ההסכם ,למעט שינויים מחויבים על פי דין.
נציין בהקשר זה ,כי אין זה סביר שהצעות המחיר שנמסרות במעמד הגשת ההצעה ,בדגש
לקראת תקופת ההתקשרות הראשונית ,ימשיכו לעמוד בעינן גם למשך כל תקופת האופציה
(שהינה ל 5 -שנים) ,שהרי העלויות השונות לא תהיינה זהות.
נבקש לשנות ,כי מימוש האופציה על ידי המש"מ יהיה בכפוף להסכמת הספק ,לרבות שמירת
זכויותיו המסחריות.
תשובה :בסעיפים  19עד  20נפלה טעות ,אפשרות הארכה תקופת ההתקשרות הינה למשך 2
שנים נוספות בלבד .הסעיף תוקן בהתאם.
 .2שאלה :בעמוד  2בחוברת המכרז נרשם שמועד ההגשה של ההצעות במכרז הוא יום 15.5.19
עד שעה  .11:00לעומת זאת ,בעמוד ( 12סעיף  )8נרשם שמועד ההגשה הוא יום  13.5.19שעה
.11:00
נבקש הבהרה בדבר המועד הנכון של ההגשה.
תשובה :מועד הגשת המכרז הינו יום  15.5.19עד השעה .11:00
בעמ' ( 12סעיף  )8נפלה טעות סופר ,הסעיף תוקן בהתאם.
 .3שאלה :בגלל שהמכרז מצריך הרבה חומר לריכוז ותמחור  ,האם ניתן להאריך את תאריך
ההגשה .יש גם את יום העצמאות באמצע ונותרים ימים ספורים כדי להתארגן כראוי להגשת
המכרז.
תשובה :מועד הגשת המכרז יישאר כפי שפורסם במכרז ,דהיינו ,יום  15.5.19עד השעה
.11:00

 .4שאלה :בהסכם ההתקשרות ,אחרי סעיף  27.2יתווסף סעיף  ,27.3כדלקמן :מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,הספק יהיה רשאי ,בעל עת ומכל סיבה שהיא ,להודיע למרכז על הפסקת
ההתקשרות וביטול ההסכם ,וזאת בהודעה בכתב ו –  90ימים מראש.
תשובה :הבקשה אינה מתקבלת.
 .5שאלה :בעמודה האחרונה בקובץ הצעת המחיר מבוקש להציע אחוז הנחה עבור הזמנה על
בסיס חצי פנסיון .נבקש לשנות כך שיימסר הנחה בסכום ולא בשיעור אחוזים.
תשובה :מקובל – טבלה עודכנה בהתאם
 .6שאלה :אנחנו צריכים להגיש מחיר לפי כל חודש בנפרד  ,אין לנו בעצם אינפורמציה על הכנס,
אנחנו לא יודעים לפי כמה חדרים להתייחס בתמחור ,אין לנו אפשרות לדעת כמה דיילות
צריך ? מספר אולמות לפיצול ? יהיה קשה לתת מחיר לפי זה.
אשמח לקבל הבהרה בעניין.
תשובה :המכרז הנ"ל הינו מכרז כללי ,למתן שירותי ארגון וביצוע השתלמויות מקצועיות,
כנסים ואירועים הנערכים מטעם המרכז מעת לעת ואותן הוא מבקש לקיים בבתי מלון על פי
בחירתו.
משכך ,הצעת המחיר הנדרשת להינתן זה עתה ,הינה ביחס לרכיבים קבועים ,שעל דרך הכלל
נדרשים בכנסים ואירועים מסוג זה .רכיבים אלו ניתנים לתמחור כבר עתה ,כאשר לעניין זה
יובהר כי ככל שיידרש מן הזוכה/ים במכרז מתן שירותים ייחודיים עבור כנס /השתלמות
/אירוע ספציפי ,שלא באו לידי ביטוי במסגרת מכרז זה ,אזי שהמרכז יצא לתיחור נוסף
בגינם.
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