
 

 

 

 

 12/2022,  11/2022, 10/2022, 09/2022, 08/2022, 07/2022מכרזים  הנדון: 

 2022לארגון השתלמויות וכנסים מטעם מרכז השלטון המקומי 

 תשובות לשאלות הבהרה  - 1פרוטוקול מס' 

 

 כללי –פרק א' 

 חתום ע"י המציע. כשהוא, ההצעותפרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי  .1
 ים. כל תיקון לסעיפי המכרזיםוהחוז ותזה גוברות על האמור במסמכי ההצע הוראות פרוטוקול .2

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים 
 , גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. והחוזים  ההצעותשבמסמכי 

זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם מסמכי פרוטוקול  המרכז יצרף .3
 שייחתמו בין הצדדים.

 

 הערות מנהלתיות

 המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז. כליש להקפיד על צירוף  .א
בשעה , 3.3.2022חל בתאריך  לתשומת ליבכם מועד הגשת המכרזים  .ב

12:00.   
 
 

 הערות ודגשים -פרק ב' 

 על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים להקפיד על  המרכז מקפיד

 .המועדים ובפרט על נוסח הערבות הבנקאית

 המכרז בחוברת עמוד כל בתחתית לחתום נדרש המציע. 

 .כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב. הצעה שתגיע לאחר מועד זה עלולה להיפסל 

 

 מרכז השלטוןמענה  שאלות מס"ד

בנוסח המכרז התבקשתם להצמיד את   .1
סכום הערבות למדד חודש פברואר כפי 

 15.2.2022 -שפורסם ביום ה
 

הערבות אמור נוסח  –טעות דפוס 
כפי  ינוארד חודש להיות לפי מד

   15.2.2022שפורסם ביום 

לארגון השתלמות  11/2022מכרז   .2
 –כנס אילת  –למנהלי וחשבי שכר 

האם  –לילות  2לא מאשר המלון 
 לילות? 3מדובר על 

 

לארגון השתלמות  11/2022מכרז 
הצעות לכנס  – למנהלי וחשבי שכר

-13לילות בתאריכים  3-באילת הן ל
 .2022ביוני  16

לארגון השתלמות  11/2022מכרז   .3
מספיק האם  –למנהלי וחשבי שכר 

 חדרים באילת? 80לשריין 

לארגון השתלמות  11/2022מכרז 
מינימום  - למנהלי וחשבי שכר 

 100חדרים נדרשים 



 

 

לארגון השתלמות  11/2022מכרז   .4
מלון גולדן האם  –למנהלי וחשבי שכר 

והאם ניתן שני לילות? לקראון הוא 
 ?חלופייםלהציע מועדים 

לארגון השתלמות  11/2022מכרז 
במלון גולדן  - למנהלי וחשבי שכר 

 קראון נדרשים שני לילות בלבד.

  .חלופייםניתן להציע מועדים  לא

לארגון  10/2022-מכרז פומבי   .5
ת למנהלי רווחה ברשויות השתלמו

האם ניתן לשנות את   - המקומיות
 ?23-25.5.22התאריך ל 

לארגון  10/2022-מכרז פומבי 
השתלמות למנהלי רווחה ברשויות 

ניתן להציע גם  -המקומיות 
 .2022במאי  23-25לתאריכים 

למציע שיגיש לתאריכי  תינתןהעדפה 
  המכרז.

לארגון  07/2022-מכרז פומבי   .6
השתלמות למנהלי ורכזי קליטה 

האם אפשרי להציע את   - שויותבר
מלון לאונרדו סיטי טאואר במקום 

 לאונרדו ארט  
 
 

  הבקשה נדחית

המפורטים מטה תנאי הסף  האם  .7
 מאפשרים התמודדות במכרז

 איש 400כנס  -2018
 איש 450כנס  -2019
שנת קורונה ולא היו כנסים  -2020

 60פרונטליים גדולים. היו לנו עם 
 משתתפים.

איש, כנס מקוון  500כנס מקוון  -2021
 ?אלפים –
  

לפי הפירוט, אינכם עומדים בתנאי 
  הסף של המכרז

האם ניתן לשלם על כל המכרזים ללא   .8
 ?ההפרד

  כן.


