 14פברואר 2018
כ"ט שבט תשע"ח
מכרז פומבי מס' 02/2018
למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
("המכרז")
מענה לשאלות הבהרה
 .1מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום
בחתימה וחותמת המציע ,לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
 .2למען הסר ספק ,מענה החברה להלן מתייחס רק לסוגיות אותן סברה החברה שיש צורך להבהירן.
ככל שישנן בקשות ,ובמיוחד בקשות לשינוי מסמכי המכרז ,שאין להן התייחסות בטבלה להלן ,הרי
שבקשות אלה נדחו ,וסעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,עומדים בעינם ללא שינוי.
מס"ד פרק
מכרז
1

2.1

השירותים :מה סוג\סגנון האירועים
שהחברה הפיקה בשנים האחרונות
בארץ ובחו"ל? האם מדובר בעיקר
באירועים\השתלמויות לעובדי החברה?

מכרז

2.1

מה שירותי ההפקה הנדרשים בדר"כ
באירועים בחו"ל כוללים? האם מדובר
על טיסות ,העברות ,בתי מלון ,סיורים
ואטרקציות תיירויות או על הפקות של
אירועים מורכבים יותר?

2

מס' סעיף

פירוט השאלה

חתימה וחותמת המציע________________:

תשובות
החברה הפיקה בשנים האחרונות
מספר מגוון של אירועים ,ובין
היתר :נופשים בחו"ל ל 3-4-לילות
הכוללים לינה ,טיסה והעברות,
וכן נופשים בחו"ל ל 5-10-לילות
הכוללים גם טיול מאורגן,
השתלמויות בארץ שמשלבות
נופש בבית מלון והרצאות
שהחברה אחראית להפקתן .
בנוסף החברה מפיקה אירוע פרס
עובד מצטיין אחת לשנה
בפורמטים שונים.
יתכנו אירועי חברה נוספים ,אולם
אין החברה מתחייבת לקיימם
ו/או להעבירם להפקת ספקי
המסגרת הזוכים.
במרבית האירועים שצוינו לעיל
משתתפים העובד ובני משפחתו.
נא ראו תשובה לשאלה  1לעיל.
בנוסף ,מפרט השירותים הנדרש
לכל אירוע לספקי המסגרת
הזוכים במסגרת בקשה לקבלת
הצעות מחיר .ככלל ההפקות
בחו"ל כוללות טיסות ,העברות,
לינה בבתי מלון ,סיורים
מודרכים ,מלווה צמודונהג
ואוטובוס צמודים.

3

מכז

3.1

4

מכרז

8.3

האם במקרה של הפקת נופש לחו"ל
שיצאה לפועל כסידרה לאותו הלקוח,
תיחשב כל קבוצה כהפקה נפרדת?
לדוגמא חברה של  500איש ,שהוצאנו
לחו"ל ב  10מחזורים עוקבים של 50
איש.
אופן הגשת המכרז :האם ניתן להגיש
את מעטפת המכרז במשרדי החברה
בת"א?

5

הסכם

3.3

השירותים :האם המחיר הזול ביותר
הוא הפרמטר הקובע לבחירת ההצעה
הזוכה ,מבלי לקחת בחשבון את רמת
השירותים ,תוכן ההצעה וכדומה?

6

הסכם

10.3

פיצוי כתוצאה מאי עמידה במפרט
ההצעה לרבות שינויים או תקלות
הקשורות במועדים ,טיסות ,מלונות,
סוג חדרים ,ארוחות הסעות ,אטרקציות
וכדומה :נבקש להכפיף סעיף זה לחוק
שרותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול
טיסה או שינוי בתנאיה) וחוק שירותי
תיירות.

7

הסכם

11.4

ערבות :נבקש להבהיר כי הערבות
ערבות הביצוע תחולט לאחר מתן
תמומש אך ורק במידה והספק הפר איזו התראה בכתב לספק בת שבעה ()7
מהתחייבויותיו על פי ההצעה הפרטנית,
ימים .במידה ומדובר על אירוע
והכל בכפוף לכך שהחברה נתנה לשם
שאינו בר תיקון/ריפוי – לא תינתן
כך הודעה מוקדמת של  7ימים לספק
,בכתב ,והספק לא תיקן את ההפרה
לספק ההתראה האמורה.

8

מכרז

13.1

9

מסמך
א ()4

תוך תקופת ההודעה המוקדמת כאמור.
 .1בסעיף  13.1למסמכי המכרז
(עמוד  )12נכתב כי החברה
רשאית לדרוש מהמשתתפים
עיון במאזנים ,דוחות מע"מ
ודוחות ניכויים של המציע.
 .2אין חברתנו נוהגת לחשוף בפני
לקוחותינו דוחות מעין אלו.
נבקש כי הסעיף יימחק.

בהנחה שכל אחד מן המחזורים
עונה על תנאי סף  3.1אזי אין
מניעה שכל מחזור יוצג באופן
נפרד.
ניתן להגיש את המעטפה אך ורק
במשרדי החברה בנאות חובב.
ניתן לשלוח באמצעות שליח.
ככלל ,ההצעה הזולה ביותר תוכרז
כהצעה הזוכה ,אולם החברה
תהא רשאית במקרים המנויים
בסעיף שלא לבחור בהצעה הזולה
ביותר.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

במכרז שבנדון יש להמציא אישור רו"ח מובהר כי חוות דעת של רואי
עפ"י נוסח מסמך א (.)4
החשבון הכוללת הפניית תשומת
בנוסח זה התבקשנו לציין כי חוות הדעת
הלב ,אשר אין לה השפעה על
אינה כוללת כל הסתייגות מהנוסח
המחזור הכספי השנתי של החברה
האחיד ואולם ,בדוחות המבוקרים של
חברתנו יש הסתייגות/הפניית תשומת
(לשנים המפורטות באישור) –
לב מהנוסח האחיד .להסתייגות זאת
עומדת בתנאי המכרז.
אין השלכה על המחזור הכספי או על
האיתנות הפיננסית של החברה.
כמו כן ,נשמח לתת לכם פרטים נוספים
לגבי ההסתייגות בכדי שתיווכחו שאין
לזה שום השלכה על יכולתנו לבצע את
המכרז על הצד הטוב ביותר.

חתימה וחותמת המציע________________:

10

11

האם ניתן להנפיק אישור רו"ח שאינו
כולל הערה זו?
אשמח אם תשלחי לי את היעדים לשנת
 , 2018כדי שנוכל לשלוח לכם הצעות
מחיר.

(א) האם במסמכי המכרז לרכישה
מופיעים יעדים ומלונות נבחרים על
ידכם ?
(ב) האם חו''ל מדובר על נופשונים בלבד
של  3-4לילות או על טיולים מאורגנים
ממש לתק' יותר ארוכות ?

החברה פרסמה מכרז מסגרת.
לאחר בחירת הספקים שעמם
ייחתם הסכם מסגרת נצא בבקשה
לקבלת הצעות מחיר לאותם
ספקים ליעדים הרלוונטיים.
(א) החברה פרסמה מכרז מסגרת
ולפיכך לא מופיעים בו יעדים
ומלונות .לאחר בחירת הספקים
שעמם ייתם הסכם מסגרת נצא
בבקשה לקבלת הצעות מחיר
לאותם ספקים ליעדים
הרלוונטיים.
(ב) ראו התשובה לשאלה  1לעיל.

 .3החברה מבקשת להבהיר כי בסעיף  8למסמך א( )8נפלה טעות סופר ולפיכך יעודכן סעיף זה לנוסח
הבא :
"אם הצעתי תתקבל ,אפקידי בידי החברה ערבות ביצוע ,בגובה כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז,
והריני מתחייב כי תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד בידי החברה את כל
המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי המכרז ,וכן אספק את השירותים בהתאם לזכייתי בהזמנות
עבודה פרטניות בהם אזכה ,אם וככל שאזכה".
 .4יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בברכה,

ועדת המכרזים
החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

חתימה וחותמת המציע________________:

