תשובות לשאלות הבהרה מכרז  – 3/19מגלים גליל נוער וצעירים מח"ול

להלן תשובותינו לשאלות:
האמור במסמך זה יבוא בנוסף לאמור במסמכי המכרז.
קובץ תשובות זה מחייב והינו חלק ממסמכי המכרז ,על המציע חלה חובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בסוף כל עמוד.
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רקע כללי והגדרות

תשובה
נכון ,מדובר בטעות סופר המועד הוא 3.3.2020

סעיף

שאלה

כתוב כי הערבות תישאר בתוקף עד  .3.3.2019ככל הנראה הכוונה היתה
לשנת .2020
לא ניתן לחלק ,המסע יכול להיות חלק מתכנית ארוכה
בסעיף  6.2נאמר כי השירות יינתן למסע של  4-5ימים .השאלה היא האם
המסע חייב להיות רציף ( 4-5ימים) או שאפשר לחלק אותו לשניים ( 3ימים 2 ,יותר שהמציע מפעיל ,אך פרק הזמן של הגליל יהיה
רציף.
ימים)?
ניתן ,בהתאם להנחיה אשר מופיעה בתשובה לשאלת
האם המסע אמור להיות כולו במרחב הגליל או שאפשר להתחיל /לסיים
הבהרה מס' .2
בחבל ארץ אחר?
לא ,הם אינם שייכים לגליל ,לעניין זה מצורף קובץ
האם מרחב הגליל כולל גם את הכרמל ואזור החוף הצפוני (עתלית למשל)?
נפרד אשר מציין את הרשויות אשר מוגדרות "גליל"
ע"פ חוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג – 1993
אכן
האם פירוט היעדים צריכים להיות כלולים ב  10עמודים שהגדרתם בסעיף ו'?
(רציונל) דומה לדרישה של סעיף א' או יותר נכון משלימים אלה את אלה (כך שגם נכון ,סעיפים קטנים  1ו 2של סעיף גדול ב' נועדו לסייע
בכתיבת התוכן בהצעה .יש להתייחס לנספח ח'
זה חלק מהיעדים של סעיף א')
כמסמך אחד.
לא ,הכוונה בסעיף זה היא להציע  3מסלולים שונים
"הצעה רב גוונית :בניית לפחות  3מסלולים" – האם אתם מבקשים בסעיף זה
בתפיסה ,אשר יכולים להיות מתאימים לקהלי יעד
לבנות הצעה שלצורך הדוגמא – כל יום/יומיים מתוך התוכנית ישמשו כמסלול
שונים.
אחד מתוך השלושה? (ולא ל 3 -הצעות תוכנית? כלומר אינכם מתכוונים ל3 -
פעמים סעיף ו' של עמוד זה?)
הרשות לפיתוח הגליל

