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 לכבוד

 21/2019משתתפי מכרז 
   

  – מיפוי עיצוב והדפסת מפות תיירות וסימון שביליםלאספקת שירותי  21/2019מכרז  הנדון: 
 תשובות לשאלות הבהרה

 

בהתייחס  השאלה 
 לסעיף

 התשובה

 36לפי ההסכם זה  –תקופת התקשרות  1
 2 -חודשים ולאחר מכן אופציה של המועצה ל

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. לא רוצה 
 300,000בסכום של  -שנים  5 -להיות מחויב ל

מקסימום לכל שנה ₪  100,000 -שמורכב מ₪ 
 חודשים. 36 -אין צורך ביותר מ

 

בהסכמת מוסכם כי תקופת האופציה תמומש  10
 הספק בלבד.

לפי ההסכם הצעת  –תוקף הצעת המחיר  2
יום ואופציה  120 -המחיר צריכה להיות בתוקף ל

יום. לא רוצה להיות מחויב לאחר  90לעוד 
חודשים. לא מבין את  7 -הגשת המכרז ל

המטרה. אם רוצים לעשות מכרז אז יש לפעול 
יום  90לאחר מציאת זוכה ולכן תקופה של 

קף הצעת המחיר, מעבר לתאריך מספיקה לתו
  הגשת מסמכי המכרז.

 של הרשותהמציאות התקציבית והתלות  33+34
 משרד התיירות מחייבת תקופה ארוכה.ב

יחד עם זאת מוסכם כי תקופת ההארכה 
(.  90ימים )במקום  30תועמד על  34שבסעיף 
לא  -33התקופה המפורטת בסעיף יובהר כי 

 תשונה.

ימים מרגע  10-14 -ופה ל נא להאריך את התק  3
הזכייה עד להגעה לחתימה על המסמכים. כדי 

 להספיק לטפל בנושא הביטוח והערבות מהבנק.

"אלא אם תודיע  -בסעיף מופיע בסוגריים 72
המועצה אחרת". ההערה תילקח בחשבון 

 הודעה כנ"ל על הארכה. תישלחובמידת הצורך 

ללא תלות  60התשלום צריך להיות שוטף  4
בגוף/רשות/משרד ממשלתי. אני מתקשר עם 

המועצה ואלה תנאי התשלום שאיתם אני עובד. 
החלוקה הפנימית של מאיפה מגיע התשלום 

 אינה אמורה להיות מענייני

הסכם 
 מסגרת

11 

המועצה המקומית מצפה רמון פועלת בתחום 
התיירות מכוח תקציבים המגיעים ממשרדי 

עיף ממשלה ורשויות ממשלתיות אחרות. הס
  .ולכן לא ישונה מעגן, את התלות הזאת

 נא הסבירו את הסעיף. לא מובן 5

 

הסכם 
 מסגרת

26 

יעמוד הספק הזוכה אם מאיזושהי סיבה לא 
המועצה ו 18-20סעיפים הוראות ב במכרז
המועצה להביא את החוזה לידי סיום, אין  תיאלץ

על  תשומריכולה להיוותר ללא מפות ועל כן 
לקחת טיוטות, רשימות, תכתובות,  זכותה

וכיו"ב, שהם חלק משלבי הביצוע של הפקת 
ולתת אותם לנותן שירותים אחר  -מפה חדשה

להשלמת העבודה. לנותן השירותים המקורי לא 
  תהיה שום טענה כנגד צעד כזה.

לא מקובל. אני עושה פוליסת ביטוח צד שלישי,  6
חבות מעסיקים ואחריות מקצועית על מנת 

לכסות את המקרים העלולים לקרות, אז הסעיף 
הזה לא ברור. אם יש דברים אחרים נא לכתוב 

 אותם באותה פוליסה שתכלול גם אותם.

הסכם 
 מסגרת

42 

פוליסות הביטוח המחויבות על פי המכרז 
מפורטות מפורשות. יחד עם זאת, אחריות 
הספק אינה מוגבלת אך לגבולות האחריות 

הביטוחים אלא אף המפורטים בנספח קיום 
לנזקים שאינם מכוסים במסגרת הפוליסות ואשר 

 באחריות הספק מכוח הדין ו/או ההסכם.
 סעיף זה לא ישונה.

הייתי רוצה שתהיה הזמנת עבודה  –באופן כללי  7
ראשונה עם החתימה. אחרת למה כל 

המועצה תלויה בתקציבים שיועברו אליה  
ממשרד התיירות. המועצה תוציא הזמנות 

עבודה בהתאם לצרכים ובהתאם לתקציבים 



 

 

 ההתעסקות הזו אם לא מתחילים לעבוד

 

  הזמינים העומדים לרשותה.

 

 

 

 םחתו ואלמסמכי ההצעה, כשה וויש לצרפחלק ממסמכי ההצעה  והינ לשאלות ההבהרה זה תשובהמכתב  .1

 ע"י המציע.

 
גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון  המפורטות בתשובות לשאלות ההבהרההוראות ה .2

תקנו/יפרשו/יתייחסו י התשובות לשאלות ההבהרה ךלשאלות הניתנת במסמ לסעיפי המכרז ו/או תשובה

 ךו במסמוהחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינ לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה

 במפורש. התשובות לשאלות ההבהרה

 
 םשייחת תצרף הודעה זו והודעות נוספות, אם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם מצפה רמוןהמקומית המועצה  .3

 בין הצדדים.

 

 
 

 

 

 בברכה,                              

 יואש לימון, רכז שטח                   

 תיירות הר הנגב         

 

 


