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 (2012)2017ממשלים תשובות לשאלות הבהרה למכרז 

 לבתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה במוסד לביטוח לאומי

 

 מלון נווה אילן .1

גם הצעה עבור כנסים הכוללים לינה. ברצוננו להגיש  2100 (2102)זכינו במכרז מ  : שאלה

חוברת ההצעה . האם ניתן להגיש ההצעה ללא צירוף כל םייחד יומים כנסאירוח ל  

 ?מכרזבהנדרשת   

יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים במכרז בהתאם  .ניתן לא  :תשובה

 .01למפורט בנספח מס'     

 

 מלון "בית יציב" באר שבע .2

 ?: האם נוכל להשתתף במכרז זהשאלה

ר המרכז חה מירושלים וסביבותיה או מאזוהאר : לא. המכרז מיועד לבתי מלון ובתיתשובה

 במכרז. 2.2נא עיין בסעיף  )קרי: נתניה  עד אשקלון(.  

 

 רשת "פתאל" .3

 אפשרי?הדבר האם  .: ברצוננו להגיש הצעה לאירוח לימי עיון וכנסים ללא לינהשאלה

יש להגיש הצעה עבור כל מלון בנפרד. יש לציין בפירוש שהצעתך הינה לכנסים  .: כןתשובה

 ללא לינה.  

 

 מפעלי תיירות "חפץ חיים" .4

 את הסכם התקשרות חתום בראשי תיבות, צריך להגיש יחד עם המכרז או רק : שאלה

 נזכה?אם ה ילאחר הזכי  

 : יש להגיש את הסכם ההתקשרות חתום יחד עם ההצעה למכרז.תשובה

 

 מרכז "גישות" .5

: האם המכרז רלוונטי לגוף שנותן שירותי אירוח והדרכות ובעל מרכז כנסים , אך אינו שאלה

 ?או כפר נופש ,בית מלון או בית הארחה           

 המכרז פונה לגופים שהינם בתי מלון או בתיה הארחה או כפרי נופש.. : לאתשובה

  . 2.2א עיין בסעיף נ 
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 מלון "פסטורל " כפר בלום .6

 ריפי נש"מ?עמכרז יקבלו תשלום העולה על ת: האם המלונות שזכו בשאלה

 הינו התעריף המפורסם שישולם לאירוח פעולות ההדרכה של המוסד : התעריף תשובה

 במכרז. 2נא עיין בנספח מס'  במכרז.  

 

 "מגמות" .7

אנו נשמח , עונה על הצרכים שלכםאם היא  .: ברצוננו להציג את המכללה ושרותיהשאלה

 להגיש מועמדות במכרז.           

  .כם הצעהנוכל לבדוק אם הנכם עומדים בתנאי המכרז לאחר שנקבל מ: תשובה

 

 חברת מלונות "דן" בע"מ .8

 ?כלל בהגדרה של הבקשה במכרז הנדון: האם מלון באשקלון נשאלה

 במכרז. 2.2 . נא עיין בסעיף: כןתשובה

 

 טבע "גושרים"מלון ב .9

היכן אוכל לדעת במה  .בהם רשום "מבוטל" בנוסח המכרז קיימים מספר סעיפים: שאלה

 ?מדובר           

 , ויש להתעלם מהם.םרלוונטיי: הסעיפים לגביהם מצוין "מבוטל" אינם תשובה

 

שעל בית המלון או בית הארחה המגיש הצעה למכרז זה להיות  2.2רשום בסעיף  : שאלה

אם כך נתניה עד אשקלון(.  :)קרי ממוקם בירושלים וסביבותיה או באזור המרכז 

 יים?לל רלוונטבכהאם אנחנו  

. המכרז מיועד רק למלונות הממוקמים בירושלים . המכרז אינו פונה אליכם: לאתשובה

 וסביבותיה ובאזור המרכז )קרי: נתניה עד אשקלון(. 

 

 

 


