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 שהתקבלו ממספר גורמים שונים: מענה לשאלות הבהרה
 
 
 תשובה פירוט השאלה 

הנדרשים כעת עם הצעת תאריכי הערבות מהם  1
 המכרז?

 

מיום ימים  90הערבת תקפה למשך 
הוצאתה ויש להוציאה בסמיכות עד 
כשבוע לפני המועד האחרון להגשת 

 ההצעה
האם אנו רשאים לצרף פרופיל חברה / תיק עבודות  2

 ממליצים להצעה? /
 

 כן. ניתן לצרף 

ולדרישות הסף המפורטות,  3לאור האמור בסעיף  3
האם הנכם מחפשים התקשרות עם חברת הפקה או 

 עם מלון?
 

ספק למציע אשר יכול להכוונה היא 
ל כאת שירותי האירוח ועומד ב בעצמו

 דרישות הסף במכרז. 
, בנפרדהתקשרות עם חברת הפקה תיעשה 
לאחר  במכרז שיפורסם על ידי המועצה

 בחירת המלון לפי מכרז זה. 
 

האם אנחנו יכולים לגשת למכרז כחברת תיירות  4
שמספקת שירותי אירוח , או שהמכרז מיועד לבתי 

 מלון בלבד? 
 

המציע צריך לתת את שירותי היות ו
צעות צד שלישי, באמ האירוח בעצמו ולא

 מיועד לבתי מלון.המכרז 
  

בירושלים יש אולי מלון אחד שיש בו התנאים  5
שבקשתם. האם ניתן לגלוש לסביבות  הפיזים

 ירושלים?
 

ושלים, עד יתקבלו הצעות גם בסביבת יר
   ק"מ.  20  -למרחק של כ 

מה התכניות שלכם למשך היום? הרצאות?)יש  6
 צרכים מיוחדים, הגברה, אורקולי(

 

במהלך היום מתקיימות הרצאות 
באולמות השונים. הדרישות המיוחדות 

ההפקה עמה יסופקו באמצעות חברת 
 בכוונתנו להתקשר.

 מה התכניות בשני הערבים? 7
 

 טרם נקבעה תכנית לערבי הכנס. 
 באולם הגדול. הכוונה למופע/ים שייערכו 

 אילו סוגי מציגים יש לכם בכנס? 8
 

ות מוצרים חברות מסחריות המציג
 ושירותים עבור תעשיית החלב. 

  



 

 

 

 

 

 
הובהר לנו שההתקשרות תהיה ישירה בין המועצה  9

למלון הזוכה . פרטי המכרז עצמם מחזקים את 
 ההתנהלות הזו )תשלומים מהמועצה למלון( 

 אודה על הבהרה בנושא .
 

 . 4 –ו  3בסעיפים  ושניתנ ותראו התשוב

היות ומועד נובמבר כבר תפוס האם -מועד הכינוס 10
ניתן להציע רק מועד אחד בלבד )בדצמבר( ? או 

 ומאפשרלחילופין להציע מועד נוסף שנח לנו 
 הקצבת חדרים כנדרש .

 

 ניתן להגיש ההצעה לגבי מועד אחד בלבד. 
 

עמדות רישום , הספיקה העמדה  8מעולם לא נדרשו  11
 הגדולה בלובי .

 

מבוקש חלל להצבת עמדות הרישום על 
לפחות  ידי חברת ההפקה. מדובר בחלל של 

 מ"ר. 20

נושא חנייה מחוץ למתחם המלון . אמנם יש מספר  12
הם אינם באחריותנו  חניונים בקרבת המלון אך

 ואיננו יכולים להתחייב בשם מפעילי החניונים .
 

התחייבות המציע היא לחניה של לפחות 
על באשר לחניות הנוספות, רכבים.  50

המציע להציג אפשרות לחניונים ציבוריים 
רכבים נוספים.  400 –בקרבת מקום לכ 

אינו אחראי ו/או מתחייב להיקף המציע 
החניות הפנויות בזמן הכנס בחניונים 

 הציבוריים. 
טרקלין העסקים שלנו מיועד אך ורק לאורחי  13

. קומות העסקים המשלמים בגין חדרים הללו 
הטרקלין אינו מיועד למפגשים וישיבות רבות 

 ?  משתתפים . על כמה אורחים מדובר
 

מספר יועמד לרשות טרקלין מבוקש כי ה
על ידי  מצומצם של חדרים שיוגדרו מראש

 -כ ות של . מדובר בישיבות קטנהמועצה
 משתתפים בכל פעם. 10

לאור הניסיון הכרחי  של הערבות הוא תנאי ההאם  14
 עימנו ? כם של

 

גם ספקים שעבדו עם המועצה בעבר, 
חלק הציג ערבות בנקאית כמחויבים ל
 מכרז.מדרישות ה

אנו יכולים להציע אחוז מסויים  23לעניין סעיף  15
שיתוסף מידי שנה למחיר הבסיסי ולא מחיר אחיד 

 שנים . 3 - ל
 

הובהר כי התקשרויות נוספות  23בסעיף 
הצדדים במתכונת דומה  בהסכמתיהיו 

 לתנאים שנקבעו במכרז זה. 

הצבת שלטים אפשרית על פי הנחיות המלון אך ורק  16
בשטחים שבהם מתקימים הארועים . לשם שילוט 

הצבת  כללי מוצבים מסכי טלויזיה מאפשרים 
שילוט מחוץ למלון עשויה להיות מחוייבת ע"י 

 העיריה )מס שילוט(
 

למלון.  תידרש הצבת שלטים בכניסה
מחוץ למלון תידרש רק ככל שאין 

 מחויבות כלפי העירייה. 

ב  20יש סתירה בין כמות החדרים שמפורטת בסיף  17
חדרים ליחידים ו  200חדרים זוגיים ,  200לינה ב 

 10חדרים לעומת סעיף  450חדרי שלישיות =  50
 חדרים לפחות . 270בהסכם שמציין 

 

ב. מדובר בבסיס לתחשיב 20בסעיף 
 הצעות המחיר לצורך הניקוד בלבד. 

ההתחייבויות הינן בהתאם להסכם 
 ההתקשרות.

 
 

 


