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רכז מוסיקה אזורי   –  2021/08מס' מכרז פומבי  מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 רשויות גליל מערבי עבור אשכול  

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 הוראות ותנאים כללים  –סמך א' מ

 

..."בהתאם לתבחינים המופיעים במבחני התמיכה    –מכרז  מסמכי הל  2בעמוד    ,1.3סעיף   .1

 של משרד החינוך"...

 מהם התבחינים? .1.1

 הבהרה:

 ידי משרד החינוך. -עלהתבחינים טרם פורסמו באופן 

 

 )לא כולל שכרו של הרכז(?  2021מהו התקציב העומד לטובת הפרוייקט לשנת  .1.2

 הבהרה:

 ₪.   350,000-תקציב של כ 

  

 חוזה השירותים  –' בסמך מ

 

האם השכר המוצע אמור לכלול בתוכו גם את הוצאות    –מסמכי המכרז ל 29עמוד  ,7סעיף   .2

 הנסיעה, או האם אלו ישולמו לרכז ע"פ דיווח נסיעות בפועל? 

 הבהרה:

ישלם שום תוספת השכר המוצע כולל הוצאות הנסיעה וכל הוצאה אחרת. האשכול לא  

 ת. מעבר לעלות המוצע

  

ברצוננו להגיש    , הגיע אלינו ביום שישי האחרון.(05/04/2021)  המכרז הובא לשולחני הבוקר .3

ת /, כרכז___ )השם שמור באשכול(כגוף מעסיק ואותי,    ____ )השם שמור באשכול(את  

____ )הפרטים    ___ )השם שמור באשכול(,  ___ )השם שמור באשכול(  ת מטעמו. /המקצועי 

 עד בלתי אפשרי להגיש את המכרז. מאדה יהיה קשה ו/. ללא נוכחותשמורים באשכול(

ה עד  להגיש  ניתן  להעביר    18/4-האם  הארגון  מסמכי  ואת  שלי  וההמלצות  הפרטים  את 

 בהמשך?

 הבקשה נדחית.
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או לחילופין האם צפויה דחיה במועד סגירת המכרז, או האם נתן להגיש בקשה מיוחדת 

 עקב הנ"ל?  לדחיה 

 הבהרה:

 לדחות את ההגשה. לא ניתן


