בס"ד

תשובות הבהרה למכרז  – 31/17חברות הפקה
מכרז  31/17לבחירת חברות הפקה לרשות לפיתוח הגליל
התשובה

מס"ד השאלה
1

נספח  -9מה עליי למלא בטופס זה ,על בסיס איזה תקציב,
קונספט? או שזוהי רק דוגמא שבמידה ונזכה נצטרך למלא?

דוגמא בסיסית בלבד.

2

האם עליי למלא גם את נספח ג' ,הרי שזהו הסכן בין הזוכה
לרשות .האם למלא מראש או רק במידה ונזכה?

החתימה על ההסכם היא חלק מתנאי
המכרז.

3

לפי הבנתי עליי להגיש מעטפה גדולה עם כל הנספחים ואילו
בתוך מעטפה זו להכניס מעטפה נוספת עם נספח ב 1בלבד .נכון?

לא ,מעטפה נפרדת וסגורה רק עבור מסמך
ב'  - 1טופס הצעת מחיר.

4

נספח  - 6האם הנסיון הנדרש מתייחס רק לפעולות שנעשו אל
מול גופים מוניציפליים  /רשויות מקומיות?

5

נספח  - 6היקף השירותים ,מס' שעות לימוד ,אודה להבהרה.

לא ,נא להצמד למסמך א'  -תנאים
המוקדמים להשתתפות במכרז עמוד 6
סעיף ( 8סעיף קטן )1-3
מדובר בטעות סופר הכוונה היא להיקף
המשתתפים בארוע.

6

נספח ב'  - 1הצעת המחיר אמורה להכנס למעטפה נפרדת ,אם
כן ,האם צריך למלא גם בדף  ,29התמורה והצעת המחיר?

אין למלא בדף  ,29יש להגיש בנפרד
מעטפה סגורה של טופס הצעת המחיר.

7

האם חתימות עו"ד ,רו"ח ,ביטוח חייב להיות מקור?

כן

8

בנספח  7מצוין כי יש להגיש  3המלצות ובשם הלקוח מצוינת
אופציה לרשות מקומית בלבד .לעומת זאת ,בסעיף  8.3קיימת
אופציה להוכחת הניסיון בהפקות עבור רשויות מקומיות או
תאגידים סטטוטוריים או משרדי ממשלה ובהמשך בסעיף 8.4
מתבקשות שתי המלצות בלבד .נא הבהרתכם מאילו גופים
נדרשות המלצות וכמה כאלה נדרשות.

מדובר בטעות סופר 2 ,המלצות בלבד
בהתאם לתנאים המוקדמים להשתתפות
במכרז עמוד  6סעיף ( 8סעיף קטן .)1-3
הוכחת העמידה ביתר התנאים תבוא לידי
ביטוי בנספח .6

9

בהתייחס לכתוב בעמ'  9סעיף  – 11.2מציעים להעלות את
משקל האיכות בבחירת ההצעות לפחות ל ,40%-שכן אחרת
ייבחרו פעם אחר פעם הצעות מבוססות מחיר ולאו דווקא
איכותיות .מידיעתנו ,מרבית האירועים שלכם הינם מורכבים
ואיכותיים – ויש בהם משמעות גדולה לתוכן ,למיתוג ,לתדמית
ולאמירה – לכן אתם עשויים להתאכזב אם ההצעות תיבחרנה
עפ"י משקל של  80%למחיר ורק  20%לאיכות .נבקש את
התייחסותכם.
בעמוד  6בסעיף ( 8.3תנאי סף) נכתב שיש להוכיח ניסיון
"בהפקת אירוע אחד לפחות עבור משרדי ממשלה ו/או תאגידים
סטטוטוריים ו/או חברות ממשלתיות ו/או רשויות מקומיות" .אם
כך ,מדוע בנספחים א' 6ו-א'( 7עמ'  )21-22קיימת התייחסות אך
ורק לרשויות מקומיות?

לא מקובל

10

מדובר בטעות סופר ,ב  2הנספחים יש
לציין את הנסיון וההמלצות ע"פ התנאים
המוקדמים במופיעים בעמוד .6
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11

בהתייחס לנספח א' 6בעמ'  – 21האם ניתן למלא יותר מ5-
אירועים?
האם ניתן לקבל את מסמך המכרז בקובץ ( WORDעל מנת
שנוכל למלא את הנספחים)?

13

סעיף  - 8.6נדרש מחזור כספי של  2,000,000ש"ח בכל שנה
בשלוש השנים האחרונות .מאחר ואנו עומדים בסוף שנת ,2017
אבקש לאפשר הגשה של השנים .2015-2017

14

סעיף  - 12סה"כ ניקוד האיכות בהצעת המחיר בהתאם לסעיף
 12.2עומד על  50%ואילו סכימה של סעיפים 12.3.1-12.3.3
נותנת תוצאה של  .60%אודה להבהרה בנושא.

15

האם יש הערכה לכמות אירועים שנתית מתוכננת?

אין בעיה חישובית ,המרכיב של 50%
איכות מורכב מ 3סעיפים קטנים והניקוד
שלהם .צבירה של מלוא הניקוד לשלושתם
תקנה  50%ומשם באופן יחסי.
אין הערכה כזו ,העניין תלוי בתכנית
העבודה של הרשות לפיתוח הגליל.

16

מה גובה התקציב הממוצע לכל האירוע?

17

בתוכן החוברת כתוב כי יש לצרף  2ממליצים ואילו בנספח כתוב
שיש לצרף  3ממליצים .למה להתייחס?

לא ניתן להשיב על שאלה זו ,מנעד
התקציב משתנה מאוד.
ראו תשובה לשאלה מספר 8

18

בתוכן החוברת כתוב כי יש למלא ניסיון בנספח 6א' אך
בנספחים יש רק  – 6האם מדובר באותו נספח?

כן

19

האם את נספח  7אנחנו שולחים לממליצים ואז מעבירים אליכם
או שאתם שולחים ישירות לממליצים שנעביר לכם?

הגשת הממליצים היא באחריותכם.

20

המכרז מניח ככלל ,כי הסכומים הנקובים בו כוללים מע"מ ,כך
למשל סעיף  11.2מתייחס להצעות מחיר כשהן כוללות מע"מ
וכך גם בסעיף  .11.6בסעיף  8.6נקבע תנאי סף לפיו למציע
מחזור כספי שנתי שלא יופחת מ  2,000,000ש"ח בכל שנה,
בשלוש שנים האחרונות .נבקש לקבל הבהרה ,האם הסכום יכול
לכלול מע"מ?

אין קשר בין מחזור שנתי למע"מ.

12

אכן ,ואפילו רצוי.
כן ,יש להתקשר לרשות לפיתוח הגליל
לגב' יהודית אייזנברג  049552426שלוחה
.9
מקובל

בברכה,
ועדת המכרזים
הרשות לפיתוח הגליל
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