בס"ד
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תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מספר 01/2019
תכנית סיורים לגמלאים אל הגליל ולגמלאים תושבי הגליל אל מחוץ לגליל בנושאי תרבויות  /מורשת  /טבע ועוד ...
הרשות לפיתוח הגליל מגישה בזאת את התשובות לכלל השאלות שעלו טרם הגשת המכרז הפומבי
מס"ד

התייחסות לסעיף
במכרז

1

10.1

2

עמ'  – 3מטרת המכרז
 +נספחי המכרז)

השאלה

התשובה

במסגרת המכרז שבנדון הוצב תנאי סף בסעיף  10.1למסמכי מכרז ,שעל
פיו" :על הגוף להיות עמותה רשומה לפחות שנתיים בהפעלת סיורים
וטיולים תיירותיים" .ביחס לסעיף זה ,מתבקשת בזאת הבהרה:
בהתחשב בעובדה כי מרשתי הינה עמותה רשומה מזה שנים רבות ,מה
המשמעות ו/או הכוונה בדרישה כי "הגוף" צריך להיות רשום בהפעלת
סיורים וטיולים תיירותיים ? כלומר ,מה בדיוק מהות הדרישה
האמורה ,בהתחשב כי לא קיימת רשות ממשלתית של "סיורים
וטיולים" אצלה ניתן לרשום את הגוף המציע ?

מדובר בקיום של סעיף בתקנון ומטרות העמותה המציין בפרוש
כי אלו הם חלק ממטרות העמותה שאושרו ע"י רשם העמותות .

המכרז מופנה באופן תמוה ביותר המעורר סימני שאלה ל"עמותות"
בלבד (ראי עמ'  – 3מטרת המכרז  +נספחי המכרז) .
האם זה בכוונת מכוון שלא לאפשר לחברות תיירות מנוסות ומקצועיות
(שהתמחותן העיקרית חופף את התחום הנדרש) מלהתמודד במכרז
הנ"ל ואם כך  -מהם הנימוקים
העניינים העומדים בבסיס החלטתכם זו.
לחלופין  ,אם זו "טעות סופר" תמימה יש לעדכן לאלתר ולהסיר את
המגבלה הנ"ל ע"מ שלא לחטוא "לשיוויון ההזדמנות" שבבסיס חוק
המכרזים.

מקובל ,המכרז יפתח גם לחברות מסחריות ,תוקף ההגשה ידחה
לתאריך , 12.3.2019הודעה תפורסם גם בעיתונות.

בס"ד
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עמ'  – 17בפרק "פירוט מדובר על "תכנית שהוצגה במכרז"  -ולא היא .אין שום תכנית
מפורטת שניתן להתייחס אליה בהצעת המחיר.
ההצעה" סעיף 1
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עמ'  – 17בפרק "פירוט
ההצעה"  -סעיף 2

למה מתייחס "מחיר מוערך –  ₪ 15,000לתקופת ההסכם" כפי ניסוחו,
ואלו מרכיבי תשומות וכמות משתתפים הוא כולל לשיטתכם ?
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עמ'  – 17בפרק "פירוט
ההצעה" -סעיף 5

בטבלת היעדים והאמצעים הלוגיסטיים ,הניסוחים הנלווים להצעת
המחיר לא מוגדרים בבהירות כולל "סבסוד נדרש  /מחיר מכסימלי"
בהבנת הנקרא לנוסח הקיים – יש סבירות גבוהה לפרשנויות שונות
ממציע למציע באשר לתשומות שצריכות להיכלל בכל סיור וסיור.
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עמ'  – 17בפרק "פירוט
ההצעה" -סעיף 3

הנחה באחוזים ממה ?

התכנית מוצגת בעמודים  17-18סעיפים א'-ז' וסעיפים 1-5
סעיף  2בעמוד  17מתייחס ל"יום סיור" ,על פי התכנית המוצגת.
מרכיבי התשומות וכמות המשתתפים מופיעים בהתייחסות
בעמודים  17-18בסעיפים א' – ז' וסעיפים 1-6
בסעיף זה יש למלא עמודה אחת בלבד והיא "סבסוד נדרש עבור
שיווק/היסעים/הדרכה בש"ח "
הכוונה היא עלות כוללת (כלל האמצעים הנדרשים לצורך קיום
הסיור ) ל 40מטיילים.
העמודה של מחיר מקסימאלי מתייסת לרף העליון שניתן לגבות
ממשתתף.
מדובר בסכום עבור שינוי והתאמת התכנית במידה וזו תידרש
במהלך שנת קיום הפרויקט .הרשות לפיתוח הגליל ציינה מחיר
שוק עבור התאמת תוכן ,ממנו נדרשת הנחה.

בברכה,
הרשות לפיתוח הגליל

