
   

 

 

 

 כ"ז אב תשפ"ב  רביעי יוםתאריך:               

 2022אוגוסט  24

 לכל המתעניין, 

 

 הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 24/22: שירותי ניהול, ארגון והפקה -מרוץ באר יעקב 

1מסמך הבהרות  מס'   

 

 שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון.( מתכבדת בזה להשיב על שאלות העירייה -עיריית באר יעקב )להלן 

 מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 

 תשובה שאלה / הבהרה  

המכרז   1 קבצי  את  לקבל  ניתן  האם 
, לפחות את החלק    Wordבפורמט של  

  שיש למלא והחזיר חתום. 

 אין שינוי בתנאי המכרז נדחה, 

דרישתכם במכרז לביטוח צד ג'   2
₪,  8,000,000מקצועי בגובה של 

באירועי ספורט המתקיימים בארץ  
כמו מרוץ באר יעקב מקובל שגובה  

₪. נבקש   4,000,000הביטוח יהיה  
  לתקן את הדרישה למקובל בשוק.

מיליון ₪    6יש לתת גבול אחריות של  
   בביטוח צד ג'

האם גם ע.מ מחויב בהחתמת עו"ד על   3
  המסמכים שביקשתם או רק חברות?  

כל משתתף מחויב בהחתמת עורך דין  
    במקומות המיועדים לכך

ישנם שירותים שכמותם יכולה   4
להשתנות באופן משמעותי כתלות של  
החלטה שרירותית ואפילו מקצועית )  

למשל כתלות במצב בטחוני ( ופועל  
שעלות/ההוצאות שחלה על  יוצא מכך 

הספק לטובת סעיפים אלה יכולה  
להשתנות באופן דרמטי ואף לגרום  

 לנזק כלכלי לספק. 
מדובר בסעיפים המתייחסים 

למחסומים, סדרנים, שוטרים, ניידות,  
כל דרישת משטרה לאבטחת האירוע,  

 חסימות קשיחות, עגלות חץ ועוד. 

יש למצוא פתרון הוגן כך שהספק לא  
 לית בסעיפים אלה. יינזק כלכ

 

 מתקבל,   

-בחוזה אחרי המילים על   10.5בסעיף  
 - י חוזה זה. יבוא פ

 

  12בתום כל תקופה בת    על אף האמור,  
עשר( חתימת   )שנים  ממועד  חודשים 

בהתאם   התמורה  תעודכן  החוזה 
לשיעור המצטבר בעליית המדד לצרכן 

הח  של  לתוקף  כניסתו  מאז  זה,  ושחל 
לבין   הבסיס  מדד  הקובע  בין  המדד 

העדכון   ההצמדה.  ביצוע  במועד 
לשירותים   ביחס  רק  יחול  האמור 

 . שיסופקו לאחר מועד העדכון 

היה ושערוך התמורה לפי האמור יוליד  
התמורה   תשתנה  לא  שלילי,  עדכון 

)התמורה    10.1הקבועה בחוזה בסעיף  
החוזית לא תופחת גם בהתקיים מדד  

 שלילי(.  

 - לעניין סעיף זה



   

 

המ -"מדד" לצרכן,  מדד  חירים 
 ידי הלמ"ס; -המתפרסם על

הבסיס" האחרון    -"מדד  המדד 
 שפורסם במועד חתימת החוזה.

הקובע" האחרון    -"המדד  המדד 
 שפורסם במועד ביצוע התשלום. 

  

ישנה דרישה כי    –ט' להסכם    5.10סעיף   5
יתממשק   או  ישתמש  הזוכה  הספק 
על   יהיה  וזה  עירוניות  למערכות 

ברזי מים, חשמל, גינות  -אחריותו כגון  
 עירוניות ועוד . 

ההתממשקות   שכל  בכך  צורך  יש 
למכלולים/ציוד/שירות ששייך לעירייה  
העירונים   הגורמים  ע"י  יעשה  הדבר 

  יחד עם הספק. 

 נדחה, אין שינוי בתנאי המכרז

כל   לביצוע  אחראי  הספק  כי  מובהר, 
גורמי   אצל  הנדרשים  התיאומים 
והעירייה תשתף   הרלבנטיים  העירייה 

לשם ההוצאה לפועל  פעולה עם הספק  
    של האירוע בהצלחה. 

אין בכוונתי   - בחוזה   10.2סעיף  6
לחשוף את ההסכמים  

חשבוניות/תלושי שכר או כל מידע  /
הספקים/קבלני  מסחרי אחר מול 

משנה /עובדים או כל גוף אחר שנותן  
 שירותים. 

 נבקש לבטל סעיף זה. 

 

ינוסח    10.2מתקבל באופן חלקי. סעיף 
 כך:

 

עם תום מילוי כל התחייבויותיו    10.2
יגיש חשבון   במתן השירותים, המפיק 
מסכם   דו"ח  בצירוף  המנהל,  לאישור 
שהתקבלו   ההכנסות  כל  פירוט  ובו 

השתתפות במסגרת   )דמי    ההפקה 
וההוצאותרישומים חסויות(  חתום    , 

 ע"י רו"ח.  

 

  

 

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה.  

 המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  

 

 בכבוד רב,                                 

  

 רו"ח דני אורן    

 מנכ"ל המועצה   

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת              שם המציע          תאריך           


