אל :כל המציעים

הנדון :מכרז מס'  -121/ארגון השתלמויות עובדים בארץ ובחו"ל  -בהסכמי
מסגרת
הודעת הבהרה מס' 1
להלן תשובות לשאלות הבהרה של מציעים:
.1שאלה ":היכן ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז ולפקודת מי ? "
תשובה :ראו סעיף  6בעמודים  7-8למסמכי המכרז.
./שאלה":כמה משתתפים מתוכננים לפרק ג – ימי גיבוש ?"

תשובה :לשם הדגמה ואומדן בלבד ,בימי גיבוש משתתפים בממוצע בין 11-/2
משתתפים ,ומדי שנה נערכים בממוצע כ 12-ימי גיבוש .אין באמור משום כל התחייבות
של המרכז להיקף הזמנות מסוים מאת הספקים.
.3שאלה":עמוד  ,31סעיף ט' ,פסקה שנייה בטבלת המסמך – נדרשנו למלא במסמך א 3-את
הצעתנו הכספית לגבי כל פרק ,אך לטעמינו המכרז אינו כולל את הפרמטרים הנדרשים לתמחור
בשלב זה .נא הבהרתכם".

תשובה :אכן המכרז אינו כולל תמחור בשלב זה .מסמכי המכרז ישונו באופן הבא :עמוד
 13למסמכי המכרז סעיף ט' תושמט השורה שמתחילה במילים "במסמך א 1-ימלא
המציע."...
.4שאלה":האם ניתן להגיש שאלות הבהרה בכמה שלבים עד למועד האחרון?

תשובה :ראו סעיף  8בעמוד  8למסמכי המכרז.
.2שאלה":סעיף " 2.2תנאי סף" עמוד  .5פרק ב'השתלמויות בארץ :כתוב "כשבכל השתלמות
בחו"ל השתתפו "...האם יש מחויבות שכל הארגונים שערכנו עבורם השתלמויות בארץ עשו גם
השתלמויות בחו"ל?".

תשובה :מדובר בטעות סופר .מסמכי המכרז ישונו באופן הבא :בטבלה בסעיף /./
בעמוד  2למסמכי המכרז תימחק המילה "בחו"ל" מהעמודה האמצעית העוסקת
בהשתלמויות בארץ.
.6שאלה":מסמך א' .3עמוד  ,32פרק ב' :כתוב" :נסיעות בן נמל התעופה למלון" האם שגיאת
סופר או שכל ההשתלמויות בארץ יוצאות מנמל תעופה?

תשובה :מדובר בטעות סופר .מסמכי המכרז ישונו באופן הבא :בטבלה בעמוד 1/
למסכמי המכרז בשורה שעוסקת בהשתלמויות בארץ ,ימחקו המילים "בין נמל התעופה
למון או בין מלונות שונים וכד'".

_____________
תאריך

_____________
חתימה  +חותמת

.7שאלה":מסמך ב' סעיף ט' עמוד  :31האם נדרש להגיש במסמכי המכרז הצעה כספית כלשהיא
כפי שכתוב בשורה השלישית אך לא מצוין במסמך א' .3שאילו מפנה הסעיף".

תשובה :ראו תשובה לשאלה .3
.8שאלה " :אין אנו רואים את הפרטים הרלוונטים לבקשה :מועד יציאת הקבוצה – חודש? כמה
זמן שהייה? האם כולל טיולים  /לא כולל טיולים וכדומה?"

תשובה :מדובר במכרז מסגרת ,בו נבחרים ספקים לשם עבודה שוטפת .מאחר והיקף
העבודה ,מספר ההשתלמויות ,מועדן ,מיקומם וכיוצ"ב טרם ידועים בשלב זה ,במסגרת
המכרז יבחרו הספקים עמם ייכרת הסכם מסגרת ,ואליהם תתבצע פניה פרטנית
לקראת מועד ההשתלמויות או ימי הגיבוש בפועל.
ראו סעיף  2למסמכי המכרז המפרט את אופן הפניה הפרטנית ומה יכלל בה.
.9שאלה " :בפרטי המכרז נראה כי באופן כללי אין צורך בהגשת הצעה כספית וקיימת אי בהירות
לגבי האופן שבו ניתן להגיש את הצעת המחיר לפיכך נבקש את ההבהרות להלן:
מסמך א'  1-מפרט (עמוד  – 2סעיף :)3.1
בסעיף זה ביקשתם לצרף הצעת מחיר ,כמצורף במסמך א( 3-עמוד  ,)32לא ניתן להגיש הצעת
מחיר ללא קבלת אומדן מדוייק או/ו אומדן משוער כמפורט להלן:
פרק ב' – השתלמויות בארץ (דרישות השירותים המבוקשים):
 .3שירותי הלינה – לא מצוינת רמת שירותי הלינה (בתי מלון על סוגיו ,אזורים גאוגרפיים משך
השהות וכו').
 .2הסדרי נסיעות – חסרים פרטים לגבי נקודות מוצא  /יעד ,מס' ימי ההשתלמות ועוד.
 .1שירותי הדרכה -תכולת שירותי ההדרכה הנדרשת אינה מצוינת כגון הרצאות ,מסלולי טיול,
הדרכות ,נופש חוויתי וכו'.
פרק ג' – ימי גיבוש (דרישות השירותים המבוקשים):
 .3שירותי הדרכה -תכולת שירותי ההדרכה הנדרשת אינה מצוינת כגון הרצאות ,מסלולי טיול,
הדרכות ,נופש חוויתי וכו'.
 .2הסדרי נסיעות – חסרים פרטים לגבי נקודות מוצע  /יעד ,מס' ימי ההשתלמות ועוד".

תשובה :ראו תשובות לעיל לשאלות  3ו.8-
.11שאלה" :האם אפשר לקבל פרטים לגבי מועדי היציאה האפשריים של פראג וכרתים?
וכמה ימי טיול להכניס בפנים?"

תשובה :המרכז הוציא בשנת תשע"א השתלמויות לפראג ולכריתים ,נתונים אלו הובאו
רק לשם הדוגמה ,המרכז רשאי להוציא השנה השתלמויות שונות למקומות שונים בכל פניה
פרטנית שיבצע כן ראו לעיל תשובה לשאלה .8

האמור בהודעה זו גובר על האמור במסמכי המכרז.
על המציע לצרף הודעת הבהרה זו להצעתו כאשר היא חתומה על ידו.

_____________
תאריך

_____________
חתימה  +חותמת

