
 

 

 

 

 

 כ"ז אב תשפ"א 
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 –לכבוד 
 משתתפי מכרזי 

 עמותת התיירות שקמה הבשור

 

 

 מענה לשאלות משתתפי המכרזים –הנדון 

 

 להלן מענה לשאלות מכרזי עמותת התיירות שקמה הבשור .

 

 –פירוט המכרזים 

 שם המכרז מכרז מס'

 הפקת אירועים 01/2021

 שירותי יחסי ציבור 02/2021

 שירותי קידום תיירותי ממומן 03/2021

 של קמפיינים דיגיטליים

 שרותי שיווק אתרי תיירות 04/2021

 

 

 

 

 

 בכבוד רב
 

 אורן חדד

 יועץ לעמותה

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

מס' 
 מכרז
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נושא 
 המכרז

סעיף 
 מס

 תשובה שאלה עמוד

       

1 2021 
הפקת 
 אירועים

1 14 

לאור שנת הקורונה שעדין 
ממשיכה איתנו, גם לשנה 

ה, אני חושב שיהיה יהשני
מתאים יותר לבקש ניסיון אחורה 

שנים על מנת באמת  6של 

 להתרשם מניסיון המציעים.

לאור תקופת הקורונה וההשפעה על העסקים, 
 הבקשה מאושרת

   1 6 

ש"ח  50,000ערבות מכרז של 

בתחום שלנו היא גבוהה מאוד 
יחסית. לאחרונה גם מכרזים 

יוצאים ללא ערבות מכרז, אלא 

רק ערבות ביצוע. האם אפשר 
יהיה להקטין אותה או לבטלה 

 לחלוטין.

 הבקשה לא מאושרת. סכום הערבות נותר בעינו

 כללי כללי   

היות ומדובר על הצעת מחיר 
אחוזי הפקה מסך שמדברת על 

הפרויקט, נהוג לתת צפי עלות 
של הפרויקטים, כך נדע לשערך 

את גובה העמלה על פי גובה 

העבודה על הפרויקט, לכן 
בקשיתנו היא להוסיף קנה מידה 

של עלויות הפרויקטים 
המדוברים, כולל התאריכים 

 שלהם.

 -היקף הפעילות בגין האירועים הקבועים הינו
מלש"ח . פסטיבל  1-1.5-פסטיבל דרום אדום כ

 מלש"ח 1אלש"ח עד  800 -כ -כדורים פורחים 



 

     

ישנם  שני כתובות  שונות 
להגשת המכרז  אשמח לדעת 

את הכתובת הסופית שאחליה 
 יש לגשת להגיש את המכרז

הגשת המכרזים תעשה  -מדובר בטעות סופר

 במועצה האזורית שער הנגב

     

טופס   –אישור קיום ביטוח 

קיום הביטוח בשנה  אישור
חרונה שונה מהטופס אה

המצורף לחתימה וחברות 
הביטוח לא יכולה חוקית לחתום 

על טופס המצורף ומבקשת את 

חברת  אשר עליוהטופס העדכני 
הביטוח רשאית לחתום אשמח 

אישור עדכני לחתימה או  לקבל
כמו במכרזים אחרים מגיש 

 תההתחייבוהמכרז חותם על 
ה הוא ישל הביטוח ועם הזכי

שולח את האישור קיום הביטוח 

 בעט חתימת החוזה

בשלב הגשת המכרז אין צורך להחתים את חברת 

הביטוח, המגיש הינו היחיד הנדרש לחתום, מסמך 
מעודכן של אישור קיום הביטוחים יועבר לזוכה 

 }מצ"ב עותק מהאישור קיום ביטוחים העדכני{

     

אשמח  –קבלה על התשלום 

את  לקבללהבין אך ניתן 

הקבלה על התשלום של המכרז 
שאוכל לצרף למכרז את אישור 

התשלום או שמספיק רק צילום 
 מסך של העברה  .

ברגע שתעביר לח"מ את אישור התשלום, תישלח 
 לך קבלה למייל
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   יח"צ 2021 2

 –למכתבי ההמלצה מאחר ובמכרז זה ניתן ניקוד 
ונראה שמצופה למכתבים ספציפיים ומפורטים 

יחסית למקובל, שאלתי היא האם ניתן לחסוך 

בקשה זו מהלקוחות שלנו )אם כי ישמחו לעשות 
זאת במידה ונבקש מהם(,ולהסתפק במכתבים 

גנריים ו/או בשמות ומספרי נייד / מייל של לקוחות 
 ממליצים?

 הבקשה מאושרת

     
תצהיר בדבר העסקת עובדים . אנחנו  – 1מסמך ב'

לא מעסיקים עובדים זרים, מה יש לעשות עם 
 הטופס הזה?

 רק לחתום ולציין כי אין ברשותכם

     
ניסיון קודם והמלצות. מאחר  – 2סעיף  – 2מסמך ב' 

ויש לנו רשימה ארוכה, האם אפשר להכין את 

 הטבלה על דף נפרד ולצרף למסמכי המכרז?

 הבקשה מאושרת

 לזוכה במכרז תופק הזמנת עבודה למסמכי המכרז שפורסמו לא צורף החוזה     

     

כוכבית רביעית( אתם  10)סעיף  7בעמוד 
מבקשים, בנוסף להמלצות, גם היקף כספי 

נדרש  לאכולל של הפרוייקט. מידע זה 
בטבלה הרלוונטית בה אתם מבקשים למלא 

 את הפרטים.

הקיימת בחשיפת לאחר בחינת הנושא והרגישות 

היקפי הפעילות בגופים השונים, הוחלט כי סעיף זה 
אין חוב לפרט  -אינו חובה. ככל ולא ניתן / לא רצוי

 את סכומי הפעילות
     

אין לי או ללקוחותיי שום עניין לחשוף את ההיקפים 
שלנו ואני לא רואה שום  הפרויקטיםהכספיים של 

רלוונטיות של הנתון הזה ליכולות המקצועיות 

 שנדרשות במכרז.
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גם רשתות מתנסים  10נבקש להוסיף לסעיף    דיגטל 2021 3
 ומרכזים קהילתיים עירוניים.  עירוניים

הינם "תאגידים הבקשה מאושרת, גם גופים אשר 

עירוניים" או "תאגידים מעין עירוניים" רשאים לגשת 

 למכרז זה.

 


