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 ______________________חתימה וחותמת המציע 

ב "מ-בימוי והפקת אירועי חבר הנאמנים ה – /22231  למכרזמסמך הבהרות   
 של אוניברסיטת חיפה 

 
 

 .י חלק מהמשתתפים במכרז"להלן ריכוז תשובות לשאלות שהועלו ע .א
 

 שאלה תשובה
 

 סודר

 1 האם קיים אומדן תקציבי לאירועים השונים .כן

המציעים נדרשים להגיש בעת הגשת 
מלא וחתום ות ההצעה כתב ערב

 . 'מסמך בשל  כנדרש בנוסח
 

האם נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה וחתימת  
או ' ההסכם אמור להיות כפי שכתוב במסמך ב

 '?כמסמך ג

2 

המציעים לא אמורים למלא כמות  
אלא להציע מחיר עבור , המשוערת

שיינתן , סוג השירות במלואו
 באודיטוריום הכט

כמות "י סעיף מבקשים להבהיר את אופן מילו
, הגברה ותאורה, שטיחים, לעיצוב במה" משוערת

כפי שמופיע בנספח , תאורת שטח, גנרטור, חשמל
 .המפרט הטכני 11' עמ', א4

3 

אך , התמחור לכל נוסע בנפרד 
בפועל יהיה ניתן לעתים לבצע 

  .הסעות משותפות

( 44' עמ, 2נספח )האם האורחים תושבי חוץ 
ר ההסעות ייעשה לכל מגיעים כקבוצה או שתמחו

 ?נוסע בנפרד

4 

מיוחד לאוניברסיטה יש מחירון  
של מלון דן , לאירועי חבר הנאמנים

 .ארוחת בוקר+ ללינה , כרמל

האם לאוניברסיטה יש מחירים מיוחדים עבור 
 ?לינות וארוחות במלון דן כרמל

5 

המחיר יינתן עבור  .א3נספח ' ר 
 .מלוא השירות באודיטוריום הכט

מות הרהיטים הנדרשת לרחבות קבלת מהי כ
 ?(11' עמ', א4נספח )הפנים 

1 

סרט כללי אודות האוניברסיטה  
בנוסף )דקות  3-באורך של כ

ר "מקבלי תואר דסרטונים עבור ל
 .לא תהיה דרישה למצגות. (כבוד

, במפרט הטכני)ומצגות מדובר בכמה סרטים 
 ?(12' עמ' א4נספח 

4 

ה הפק, תיאום ,הכוונה לבימוי 
 .של האמן שייבחר' העמדה וכו

במפרט )למה הכוונה בתיאום והפקת אמנים 
 ?(12' עמ' א4הטכני  נספח 

8 

 יש, לצורך תמחור. טרם נקבע 
 להתייחס לאודיטוריום הכט

לגבי , כתוב הגברה ותאורה 13' עמ', ב4בנספח 
כמה מקומות יש באולם וכמה ? איזה אולם מדובר

 ?אורחים אמורים להיות בו

9 

בכמה סרטים ומצגות מדובר כאשר כתוב בנספח  .4ראו תשובה לסעיף  
צילום והקלטת סרטים , בימוי 13' עמ', ב4

 ?ומצגות

11 

אך מדובר , טרם נקבע מסלול 
 .במסלול באיזור צפון הארץ

מבקשים לדעת מהו תוואי , על מנת לתמחר
" אוטובוס הצמוד לנסיעות ברחבי הארץ"המסלול ל

 .מפרט ההיסעים, 5המופיע בנספח 

11 

האוניברסיטה עובדת עם מספר . לא 
 וחשוב שלחברה יהי. חברות

 ים והביטוחים הנדרשים בדיןאישורה

 12 ?האם לאוניברסיטה יש חברת היסעים מועדפת
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מטעם משרד  לרבות, קףותב
התחבורה לקיום חברה ואישור 

משרד התחבורה לקצין הבטיחות של 
 .אותה חברה

גם , בהערכת ניסיון המציע, האם יילקחו בחשבון .'מסמך א, אותלכתב ההור 11' ס' ר
ניסיון בהפקה ובימוי של אירועים לאיגודים 

פרט למוסדות , רפואיים ומדעיים, אקדמאיים
 ?אקדמיים

13 

האם יש זכיינים עמם אנו מחויבים לעבוד בשטח  לא
במות , ציוד טכני, האוניברסיטה כגון זכיין קייטרינג

 '?וכו

14 

ניסיון , בהערכת ניסיון המציע, האם יילקח בחשבון .לעיל 13תשובה ' ר
של מנהל הפרויקט המוצע באירועים כגון מכרז 

 ?במסגרת תפקידו הקודם בחברה אחרת, זה

15 

יש למלא את המחירים במקומות 
סעיפים  הוספת  ללאלכך המיועדים 

 נוספים

היכן אנו אמורים לתמחר סעיפים שלא מופיעים 
מכרז אך נראים הכרחיים להפקת במפרטי ה

אך לא יהוו חלק לצורך חישוב עמלת , האירוע
האם ניתן להוסיף סעיפי תמחור או לציין ? ההפקה

 ?סעיפים אלה בצורה אחרת

11 

, לעיל 11תשובה בכפי שמופיע . לא
 מסמכי המכרזיש להיצמד ל

להדפיס עמודים נוספים למכרז /האם ניתן להוסיף
 ?ום המוצע בחוברתעל מנת לפרט מעבר למק

14 

תכנית ' ר. יש ישיבת מליאה מסכמת
ראשונית הנתונה לשינויים שצורפה 

 להסכם 8כנספח 

 18 ?האם יש אירוע סיום

 19 ?ר רגיל"האם נדרש תוכן כלשהו לטקס תואר ד לא 

האם נדרש תוכן כלשהו באירועי אגודת הידידים  לא 
 ?(הפעילויות הנפרדות)

21 

האם יודעים כבר ? ר כבוד יש"קבלי תואר דכמה מ 'א3נספח ' ר
 ?את שמותיהם

21 

 22 ?ר רגיל מדובר"בכמה מקבלי תואר ד לא רלבנטי למכרז זה

של כל מסמכי עותקים  2יש להגיש 
 .ניתן לצלם עותק. ההצעה

האם לצלם את  –כיצד לצרף העתק נוסף להצעה 
 ?החוברת שרכשנו

23 

ש לנקוב בנפרד במקום המיועד י. לא
  .בשיעור עמלת ההפקה לכך

' האם עמלת ההפקה בשיעור המוצהר בסעיף ה
צריכה להיות מגולמת בעלויות  13' עמ'במסמך ד

 ?שיוצגו בטבלאות המחירים השונות

24 

אישור . אופי השירות מפורט בנספח
ינתן רק הכוונה שהשירות , מיוחד

אישור מיוחד דרישה ולאחר קבלת 
 . מהאוניברסיטה

להיות מחיר אחיד על המחיר המוצע 

ציינתם צורך ( 1נספח )במפרט השירותים הכללי 
למה . ג באישור מיוחד"בשירות ליווי נוסעים בנתב

כיצד להתייחס לשוני במחיר שירות לילה ?הכוונה
 ?ושירות יום בסעיף זה

25 
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 .לכל השעות

 .מחיר לאורח בנפרד, כן
 

הוספה למפרט המצורף . התקבל
שורה לגבי נסיעה , בקובץ אקסל

 .לירושלים
 
 

האם אתם מעוניינים בתמחור מונית עבור נסיעה 
, חיפה-ג"נסיעות נתב, 1נספח )לכל אורח בנפרד 

וכיצד להתייחס להערתכם אודות ( ג"נתב-חיפה
מדובר במחירים . מחיר למי שממשיך לירושלים

 .שונים

 
 
 

21 

לאחר " לפחות"למחוק את המילה  האם ניתן לא
$  2,111,111גבולות אחריות  – 1הסכום בסעיף 
 ?בנספח הביטוח

24 

לאחר " לפחות"האם ניתן למחוק את המילה  לא
$  5,111,111גבולות אחריות  – 2הסכום בסעיף 
 ?בנספח הביטוח

28 

הביטוחים " –פסקה שנייה , כללי לכל הפוליסות לא
 –" דבר כמות משתתפיםאינם כוללים כל הגבלה ב

להגדיר , האם ניתן למחוק סעיף זה או לחילופין
כמות משתתפים על בסיס תחזית ריאלית בהתאם 

 ?לצפי המוזמנים לכנס

29 

  . ידוע בשלב זהלא 

 

רוצים לדעת מי האמנים שאמורים להופיע באירוע 
על מנת לתמחר בהתאם , ר לשם כבוד"טקס ד

נא ציינו סדר , במידה וטרם ידוע? הגברה ותאורה
 גודל

31 

נשלח בד המציעים  פרוטוקול מפגש
בבד עם תשובות הבהרה אלו 

לספקים שהשתתפו במפגש 
המציעים נדרשים לחתום . המציעים

על פרוטוקול המפגש ולצרפו להצעה 
 .למכרז

כיצד נקבל אישור על השתתפותנו במפגש 
 ?שהינו תנאי מקדים להגשת הצעה, המציעים

31 

ניתן יהיה להיכנס לצורך הקמות לאודיטוריום  מתי יום לפני
 ?הכט

32 

מוגש בצורת . אין הגשה אישית( 1
פרט לשולחנות בודדים )מזנון 
 (. מים"לאח

 
 
 
 
 

. טרם ידוע המיקום לאירוע השני(2
הוא האירוע באודיטוריום חיפה 

 לא קשורר רגיל ו"קבלת תואר ד
  .לאירועי חבר הנאמנים

 לאזור האוניברסיטה( 3

 :אירועים 2יקשתם לתמחר ב
ר לשם "ד, אירוע באולם הכט בערב הראשון( 1 

לפי מפרט הכיבוד מדובר . כולל ארוחת ערב" כבוד
 411-על ארוחה  בישיבה עם הגשה אישית לכ

רוצים לוודא שהבנו נכון ושיש . איש באולם הכט
איש סביב שולחנות בהגשה  411-שם מקום ל

 .מליאה
מחור ללא ציון מיקום לאירוע השני ביקשתם ת (2

במאי כתוב אירוע  28-ב, אך בתכנית האירועים
האם ? האם המקום שוריין. באודיטוריום בחיפה

 ?לתמחר את האירוע השני לאולם זה
 
נתבקשנו לתמחר קוקטייל בשרי לאירוע השני ( 3

33 
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תשובות ל התאםעם תיקונים ב, המפרטיםלתשובות ההבהרה קובץ אקסל של  מצורף. ב

  .ההבהרה
של  (דיסק און קי/ על גבי תקליטור ) המציעים נדרשים בנוסף להגיש עותק דיגיטאלי (1

 . ידם כנדרש-לאחר שמולאו על, המצורפים  המפרטים
 

עותקים קשיחים  2-להצעות המוגשות ב ס ולצרףיש להדפי, את העותק הדיגיטאלי המלא (2
 (.במקום המפרטים מאותו סוג שצורפו למסמכי המכרז המקוריים)
 

למעט מילויים , בקובץ אקסל במפרטים המצורפים, לרבות לא תוספת, אין לבצע כל שינוי (3
 .במקומות המיועדים לכך

 
,בברכה  

 
 נחמה ברמן
רכש ' מנהלת מח  

האם לתמחר לאתר חלופי או לאזור 
 ?האוניברסיטה

הישראלים שיגיעו למושב חבר 
ירשמו בעמדות שיוקמו על  הנאמנים

 .באוניברסיטה י הזוכהיד
גם ייתכן ומביניהם יהיו שיצטרכו 

  .הזמנה של מלון

התבקשנו לתמחר טיפול  11' עמ, 1בנספח 
ל למלון ובהרשמה "בהרשמת אורחים מחו

האם אנו נדרשים . להסעות משדה התעופה
הישראלים הצפויים  351לתמחר גם את רישום 

 ?להגיע לאירועים

34 

הזוכה ידרש . לא נדרש להקים אתר
לבנות תוכן לאתר חבר הנאמנים של 

 . האוניברסיטה
הוספה שורה בהתאם במפרט 

לצורך הצעת , המצורף בקובץ אקסל
 .מחיר עבור בניית תוכן

, האם אנו נדרשים להקים אתר מידע לאירועים
או שכל המידע , בנוסף לטופס הרישום האינטרנטי

 ?ניברסיטהירוכז אך ורק באתר האו

35 

יש למלא פעם אחת בנספחים 
ההצעה ולהגיש ' המצורפים למסך ד

 .עותקים 2-את ההצעה ב

נספחי המפרטים מופיעים פעמיים במספור שונה 
ההצעה ובפעם השנייה ' פעם אחת במסמך ד –

האם למלא פעמיים את אותם . ההסכם' במסמך ה
 ?מחירים

31   

שורות אלו ימחקו . אין למלא
 .מצורף בגרסת אקסלמהמפרט ה

ל שכן "האם למלא עלויות לתאריך הנ – 25.15.14
 . 24-29.15.14-המכרז הינו ל

34 

שורות אלו ימחקו . אין למלא
 .מהמפרט המצורף בגרסת אקסל

האם יש למלא עלויות הכיבוד ליום  – 21.15.14
 זה

38 

לא נדרש במכרז ולכן אין להציע 
 .עבור פרחים ועיצוב שולחן

למשל בארוחת  רש עיצוב שולחנותהאם לא נד
 ?האם אין פרחים, ר כבוד"הערב בטקס ד

39 

אין למלא , מקום שבו לא צוינה כמות
אלא להציע מחיר עבור אותו , כמות

שיינתן באודיטוריום , השירות במלואו
 .הכט

מפרט  -'א3בנספח , בטבלת האקסל של הנספחים
מה לרשום בכמות משוערת , טכני אודיטוריום הכט

 ?( יכן שלא צויןה)

41 


