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 05/17מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

האם ניתן להקדים או לדחות את דיון ועדת המכרזים בהשתתפות המציעים שנקבעה  .1
 כדי שמנהל הפרויקט המוצע יוכל להשתתף בה? 27.9.17ליום 

 לא ניתן לשנות את המועד, מאחר ומועד הישיבה תואם עם משתתפים רבים.

 

האם יכול נציג המציע  להתייצב ללא מנהל הפרויקט המוצע אשר נמצא באותו מועד,  .2
 , בחו"ל?27.9.17

 –נקבע מועד נוסף כך שיהיו שני מועדים לבחירת המציעים להופיע בפני ועדת המכרזים 

 .18.10.17וביום  27.9.17

 

מה המשקל באחוזים לנציגי ועדת התיירות/ לנציגי גורמי התיירות המרכזים של הרשויות  .3
 החברות באשכול?
 שאלה לא ברורה.

 

למידת היישום  –מה הוא המשקל באחוזים במסגרת הקריטריונים לבחירת היועץ  .4
והביצוע )הוצאה מעשית אל הפועל( של תכניות ופרויקטים אזוריים/מרחבים שתכנן; 

ן ומידת ההצלחה בפועל של יישום התוכניות והאסטרטגיות שגיבש לניסיו
לאזורים/מרחבים אחרים; מה מידת הידע והניסיון של המציע בליווי יישום וביצוע בפועל 

 של האסטרטגיות והתוכניות שערך?
 שאלה לא ברורה.

 

כומי במכרזים תכנון מעין אלו לא נהוג ואין הצדקה ביחס להיקף התקבול הצפוי, לגבות ס .5
 האם בכוונתם לשנות את הסכום?₪ .  500השתתפות  במכרז ואם כן אזי בסכום של עד 

 לא.

 

האם תוכלו לאפשר תשלום באמצעות  כרטיס אשראי או המחאה או העברה בנקאית  .6
ואלו יוכלו לשמש הוכחה לתשלום במקום להטריח את המגישים לכל רחבי –לחשבון 

 הארץ למשרדי האשכול?
( ע"ש 68בבנק דקסיה ) 1בסניף  330004656עות העברה בנקאית לחשבון ניתן לשלם באמצ

, 04-9119124אשכול גליל מערבי. יש להעביר את האסמכתא על התשלום לפקס מס' 

על מנת שניתן יהיה להוציא קבלה מתאימה. את  04-9576207ולוודא קבלת הפקס בטלפון 

 הקבלה יש לצרף למסמכי המכרז.

 

כנון מהסוג המבוקש לא נתבקש ולא היה צורך ממשי במתן ברוב הפרויקטים של ת .7
ערבויות, המשיתים על המשתתפים מגבלות והוצאות מיותרות, שאינם מקדמות את 

האם ומה הוא  מהות הפרויקט   ומיקרות בסופו של דבר את עלות הפרויקט למזמין.
 ?השינוי ביחס לערבויות כנ"ל

 השאלה אינה רלוונטית.
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של חברות הינו שחור. האם חותמת שחורה כאשר שאר הפרטים כל צבעי החותמות  .8
 והחתימה הינם בצבע כחול יענה על דרישות המכרז בהקשר זה?

 כן.

 

 –יענה על דרישות המכרז? אם לא   2017האם עותק רישום התאגיד ברשם החברות לשנת  .9
 מה כן? -הבהירו את דרישתכם 

 הדרישה היא לתעודת התאגדות. ניתן להציג גם נסח עדכני מרשם החברות.

 

.."הכנת תכנית עבודה.." בקשר עם כל אחד  -מה הוא התוצר/התפוקה שיענה על הניסוח  .10
 מהתחומים המפורטים שם?

השאלה אינה ברורה. התחומים אשר אליהם יהיה על היועץ להתייחס מפורטים בסעיף 

 ר אין מדובר ברשימה סגורה.ונספח א' לחוזה, כאש 2

 

לחוזה להמלצות/ עקרונות/ תדריך ומתווה שילדי ליישום בכל  2האם הכוונה בסעיף  .11
 תחום לקידום וביצוע אחר סיום פרויקט תכנון וגיבוש הפרוגרמה האזורית תיירותית?

 תכולת העבודה מפורטת במסמכי במכרז.

 

נון האסטרטגיה וגיבוש מה מידת המרכזיות והמשקל בבקשתכם ובתוצרים של תכ .12
הפרוגרמה לתוצרים של הגדרות ומדיניות המובילים למיקוד אסטרטגי מערכתי ולפיתוח 

התוכן  –חזון מעשי בר קיימא כמו: מיצוב, בידול, פיתוח קונספט מוביל ומוצר מרכזי 
החוויה הייחודים האורגנים של המרחב וההיצע, פיתוח הפוטנציאל והתאמת העוגנים 

קיים, השוטף, המתוכנן לכדי נופי תרבות תיירותיים שמעצימים את ה –וההיצע 
פלטפורמת הייחוד האורגני האזורי והפרטני ומובילים להעצמת האטרקטיביות לביסוס 

 יתרון אסטרטגי בר קיימא?  
 השאלה אינה ברורה.

 

מה מידת המרכזיות והמשקל בבקשתכם ובתוצרים לעניין המלצות ואפשרויות ליישום  .13
רב תחומית –וביצוע התוכנית והאסטרטגיה ולעניין לפיתוח פלטפורמה אזוריתהטמעה 

שתומכת ומזינה/ ניזונה מהאתרים המגוונים בשטח )מעין מנהלת פיתוח  ביצוע  ושיווק 
תיירותית  אזורית/ מרחבית רב תחומית )שיש לה הגדרות עיסוק, תקציב ,הכנסות וגיוס 

 ם ,מיתוג הנגשה פיתוח ו..  ( משאבים רמה אזורית כמו שיווק, אירועי
 השאלה אינה ברורה.

 

 אחריות/ ביטוח/ אישור עריכת ביטוח   –בחוזה הייעוץ 10+ סעיף   3+ ב18.12סעיף  .14
( עונה לדרישתכם בסעיף ראשי זה 10.4האם ביטוח המקובל שבקשתם כנגד כל הסיכונים )

 ( ותתי סעיפיו? 10)
 השאלה אינה ברורה.

 

 .10.9 -ו  10.8ל איזה  סוג ביטוח  שנערך יענה על דרשותיכם בסעיף איזה אישור ספציפי ש .15
 לחוזה. 10.9-ו 10.8לא התבקש אישור ביטוח. ראו הוראות סעיפים 

הניסוח כרגע יכול להוביל לעריכת  –ציינו במדויק את סוג הביטוח שאתם מבקשים  .16
 ביטוחים 

באלפי שקלים רבים אשר יושתו על הפרויקט וייקרו את העלויות באופן שאינו ראלי 
 להיקף העבודה והנדרש.
 לפי שיקול דעת המציע.
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האם בתכולת העבודה ואבני הדרך הכוונה במיפוי, בנתונים, בעיבודים ובתוצרים  .17
באופן המבוקשים הינה לעשות שימוש בידע, מידע, נתונים וכדומה אשר יתקבלו/יאספו 

מאורגן ומסודר אצל היועץ מאותם  מקורות מידע קיימים, גלויים וזמינים מקרב כלל 
הגופים, המוסדות, הרשויות, העמותות וכדומה וברמת פירוט כפי שמצויה שם וניתנת 

 לכימות רלוונטי לפי דעת היועץ לצורך גיבוש האסטרטגיה והפרוגרמה.
 

זאת ועוד היועץ לפי שיקול דעתו המקצועי יחליט על ביצוע עדכונים או השלמות שנחוצות 

לו במידת הצורך ולשם כך יסתייע בגורמים הנ"ל ו/או שהמזמין יעמיד תקציב ייעודי נוסף 

במידה  –לצורך הביצוע העדכונים/ ההשלמות מכל סוג שהוא לרבות פיזי/ כמותי /איכותני

 ויעלה צורך כזה.

 

יבות לבצע את הלימוד המיפוי והעיבוד כנ"ל הינם רבות ומהותיות לרבות בהיבט של הס

להלן חלק קטן של  –משאבים, רלוונטיות, תיזמון, מהות העבודה והמהלך והתהליך הכולל 

 הסיבות:

 

תגרום לכך שרוב  –רמת התחלופה והשינוי בשטח עד למועד יישום וביצוע האסטרטגיה  -א

והמידע שנאסף והמצב בשטח יהיו שונים עד  לא רלוונטיים ביחס למה רזולוציית הנתונים 

 שנדרש לבצע בעת היישום.

 

היישום הביצוע וההטמעה של האסטרטגיה והפרוגרמה תדרוש הטמעה עמוקה והתאמה  -ב

של ההיצע הרלוונטי וזה גם הזמן הנכון המדויק להגיע אל כלל ההיצע לעדכון וסיוע 

 ורית ולהיפך.בהתאמה אל הפלטפורמה האז

 

בכדי לייצר דטה ניתוחים ותשובות שיש בהם "ערך זמני" ותרומה שולית לנדרש לגיבוש     -ג

האסטרטגיה   אזי הסקר  ומיפוי חלק מהנתונים  והעיבודים שנראה שלכאורה מבוקשים 

ידרוש הפעלת צוותי מומחים ואנשי מקצוע  –)מצב קיים/פוטנציאל/היתכנות וכולי(  

ים )כלכלה, שיווק, מוצר, שרות, אדריכלות( לצד מחקרי שוק כללי ושווקים מתחומים שונ

רלוונטיים, סקירת מתחרים ופוטנציאל שוק בתחומים שונים ואז לבצע עיבודים מורכבים 

אין ערך אמיתי ולו זמני ושולי בכל עבודת האיסוף  –ומרובים ברמות שונות  ... שאם לא כן 

 מיפוי עיבוד הזו.

 

מעבר למתוכנן באבני הדרך   –פרק ארוך של זמן  עבודה קיף מעין זה  יצריך אזי ביצוע מ

לעבר  -לטובת הביצוע, צוותי סוקרים ומומחים.....  תקציבים ייחודים גדוליםכמו גם 

 לתקציב גיבוש האסטרטגיה והפרוגרמה
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רמת המידע הידע והפרוט הקיים מספקת ויותר את הנדרש לשלב גיבוש האסטרטגיה 

 רמה והפרוג

 וכך אף נעשים ונעשו  בארץ מירב העבודות מסוג ובהיקף זה.  

ניתן לעשות שימוש בשימוש ידע, מידע, נתונים וכדומה הקיימים ככל שהם רלוונטיים 

 ובאישור האשכול.

 

נכתב שיכול להשתתף לא רק 'תאגיד רשום' אלא גם 'יחיד  6בתנאים להשתתפות בסעיף  .18
מרכיבים )'מנהל הפרוייקט'( הינו 'עוסק מורשה'.  הרשום בישראל'. ראש הצוות שאנו

האם בכל מקום בניספחים בו אתם מבקשים מסמכים או חתימות לגבי תאגיד רשום, 
 'עוסק מורשה'?-ניתן להתייחס ל

 לצרף במקום מסמך התאגדות, תעודת עוסק מורשה? 2בנספח  .18.1
 רלוונטי לעוסק מורשה? 3נספח  .18.2
 א רלוונטי לעוסק מורשה? אם אינו מעסיק עובדים?4נספח  .18.3
 רלוונטי לעוסק מורשה? –כנ"ל  5נספח  .18.4

 המציע הוא שחותם על ההצעה.

להוראות והתנאים  9.12יחד עם זאת, אנו מפנים את תשומת ליבכם להוראות סעיף 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר הכלליים: "

 ציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת."ממ

 

. באם 27.9 -צוין שמציעים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להתרשמות בפני ועדת המכרזים ב .19
 קיימת בעיית הגעה בתאריך זה, האם יהיה תאריך חלופי?

 לעיל. 2ראו תשובה לשאלה 

 

רש להמציא אישור מצוין שהמציע הזוכה ייד 18.1.2בתיאור הליך ההתקשרות סעיף  .20
 לא נמצא המסמך המדובר בניספחים. – 3עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך ב'

 אין צורך בהמצאת אישור קיום ביטוחים.

 

עפ"י תנאי המכרז "ההתקשרות עם היועץ": -"ערבות לקיום ההצעה" ו 12-ו 7סעיפים  .21
מתנה  12בסעיף  עם זאת, עיון₪.  5,000עלינו להגיש בצמוד להצעתנו ערבות בנקאית ע"ס 

את ההתקשרות בקבלת מימון ממשרד הפנים. לפיכך, נודה על הבהרתכם, האם הוקצה 
 תקציב והתקבל אישור תקציבי לקידום הפרויקט?

אין קשר בין ערבות לקיום ההצעה למימון הפרויקט. על המציעים לצרף ערבות משתתף 

 להצעתם ללא כל תנאי.

לתנאים  18.1מען הסר ספק, כי הוראות סעיף הוקצה תקציב להתקשרות. מובהר בזאת ל

 הכלליים בעינן עומדות.

 

אנו שוקלים לצרף לצוות הביצוע אדריכל המתמחה  , "ההתקשרות עם היועץ":12סעיף  .22
בתיירות מהמובילים בישראל. עבור בחינת היקף המטלות שיידרשו והקצאת המשימות, 

 נודה על התייחסות להיקף התקציב שאושר במסגרת מכרז זה. 
 מותנה בביצוע העבודות באבני הדרך.₪,  400,000אושר תקציב בסך של 
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האם ביצוע העבודה מותנה במימון משרד הפנים מראש, טרם  תנאי תשלום: 15סעיף  .23
 תחילת מתן השירותים?

 התשלום מותנה בקבלת הכספים ממשרד הפנים.

 

מניסיוננו, המטלות המפורטות במכרז אורכות  לוחות זמנים ושכר טרחה":" 17סעיף  .24
פרק זמן ארוך מזה הנקוב בסעיף זה. לפיכך, נודה על הארכת לוחות הזמנים לפרק זמן של 

 חודשים כיום(.    6חודשים מיום חתימת החוזה )בשונה מפרק זמן של  9
 להלן אבני הדרך החדשים:

 ללא₪ (מבוקש  ט"שכ מקסימלי ז"לו אבן דרך
 )מ"מע

 חתימת החוזה חתימת חוזה התקשרות
 

 10% –מקדמה 

מפת היצע תיירותי  אישור
 1סעיפים  –על ידי האשכול 

 לנספח א'. 8עד 

יתחיל בביצוע ממועד חתימת 
-החוזה, ויסתיים לא יאוחר מ

 יום לאחר מכן. 100

30% 

אישור הפרוגרמה 
לית התיירותית על ידי מנכ"

 לנספח א' 9סעיף  –האשכול 

יתחיל בביצוע ממועד חתימת 
אישור מפת היצע תיירותי ע"י 

האשכול, ויסתיים לא יאוחר 
 יום לאחר מכן. 110-מ

50% 

אישר הפרוגרמה 
 בדירקטוריון/מועצת האשכול

מסיום אבן הדרך הקודמת 
 ימים לאחר מכן 60ועד 

10% 

  תשעה חודשים 
 

 

האם הרשויות המקומיות נהריה, שבי ציון, שפרעם ואעבלין נכללות באשכול ומרכיבות  .25
 את התאגיד האזורי?

נהריה, שפרעם ואעבלין אינן כלולות ברשויות האשכול. שבי ציון הוא ישוב בתחום 
 המועצה האזורית מטה אשר השייכת לרשויות האשכול.
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