המוסד לביטוח לאומי
מכרז מספר מ( - 2017)2018הפקת אירוע בני ובנות מצווה ליתומים

הנדון :מענה לשאלות המציעים במכרז מ(  – 201 7 ) 20 18הפקת אירועי בני מצוה ליתומים
א .רצ"ב מסמך הבהרות של המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") הכולל תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד לתאריך .12.3.2018
ב .מובהר בזאת ,כי הבהרות המוסד הרצ"ב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים .יש לצרף
להצעה תדפיס של המסמך הרצ"ב ,חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.
בברכה,
ענבר דוד
אגף השיקום
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מס"ד

מס' סעיף
במכרז/
בהסכם/
בנספח

השאלה

התשובה

1

סעיף 7
במכרז מס'
7.15

בתנאי הסף נדרש מחזור כספי של  1מליון  , ₪בכל אחת מהשנים
האחרונות .האם זה כולל את שנת  ? 2014האם נוכל להחשיב את
השנים  2015,2016,2017לצורך תנאי הסף ?

המחזור הכספי כולל שנת .2014
לא ניתן להחשיב את שנת .2017

2

סעיף 10.15
המכרז מס'
א' 9
סעיף 10.15
במכרז מס'
13.1

האם מדובר לאורך כל היום ? או רק בתחילת הנסיעה בבוקר ?

בסעיף זה ההתייחסות רק לתחילת הנסיעה בבוקר.

האם לכלול בהצעת המחיר את הטיסות או שיתומחר בנפרד בנוסף
לתקציב שיוגש אם יהיה צורך בכך ? ולכמה אנשים לתקצב באם כן.

לא ,אין לכלול בהצעת המחיר נושא הטסות.

4

סעיף 10.15
במכרז מס'
ג' 1
סעיף 10.15
במכרז מס'
סעיף ד'  3ד'
4

6

סעיף 10.15
במכרז מס'
ה'

3

5

לכלול בהצעת של ההזמנות  ,גם את המעטפות? האם יש דגש מסויים לא ,אין לכלול בהצעת המחיר מעטפות.
הזמנה -גלויה ,גודל  22.5*10.5ס"מ  ,משקל  300גרם .
לעיצוב  ,סוג דף ההזמנה וכו'  ,בכדי לדעת לתמחר.
תלוי במזג האוויר  ,האם ניתן לעשות את ארוחת הבוקר בשטח ,או
שחייב בתוך מבנה פנים .
האם הארוחה צריכה להיות לכל האוטובוסים יחדיו או שניתן
לעשות בנפרד ?

ארוחת הבוקר יכולה להתקיים בחיק הטבע בהתאם לתנאי מזג
האויר.
הארוחה צריכה להיות משותפת לכל האוטובוסים בו בעת.

רק לחלק מהטקס? האם יש מסיבה או פעילות מסויימת לאחר מכן ? תקליטן והגברה יהיו זמינים בהתאם לדרישות האירוע הנבחר.
האם ניתן לכל אורך היום בהתאם לפעילויות ולשטח ?.
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מס"ד

מס' סעיף
במכרז/
בהסכם/
בנספח

השאלה

7

סעיף 10.15
במכרז מס'
ז'

רק צילום מגנטים ? האם לאורך כל היום ? רק לחלק של הטקסים ?
אין צורך בצלם סטילס ? וידאו ?

אין שינוי בתנאי הסעיף

8

סעיף 10.15
במכרז מס'
ח'

מתי מתוכנן הטקס ,האם יש דגשים מסויימים לחלק זה ? רק
נאומים ? שירים .הופעה ? מה קורה לאחר מכן ? יש פעילות נוספות/
מסיבה ?

חלק מהיום יוקדש לטקס בר המצווה בו תהיה התכנסות של כל
האורחים  .תכני הטקס :ברכות ,תכנית אומנותית וחלוקת שי.

9

סעיף 10.15

מה מתוכנן להיות בבית כנסת  /אולם ?האם יש צורך לדאוג כאן

המוסד מקיים אירוע זה גם ליהודים וגם לבני מיעוטים.

במכרז מס'
ט'

לכיבוד קל ושתייה ?

לצעירים בני מצוה יהודים תתקיים התכנסות בבית כנסת עם
הרצאה ערכית בנושא בר /בת מצוה .לצעירים בני מיעוטים ניתן
לחשוב על חלופה מותאמת ,בהתאם לפאן התרבותי.
בהתאם ללוחות הזמנים יש לשקול לקיים ארוחת בוקר או רק
שתיה קלה בבית הכנסת.

התשובה
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מס' סעיף
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10

נספח 9

השאלה

-

ארוחת הבוקר חייבת להתקיים בבית כנסת או בדרך ?

-

סעיף  3חסר בנפח זה ,האם יש סעיף נוסף או טעות

התשובה

בהתאם ללוחות הזמנים ועד שעתיים וחצי מנקודת האיסוףהראשונה יש לקיים את ארוחת הבוקר.

בהקלדה?
11
נספח 9
הצעות
אירוע
2,3,4,5,6,7
12

נספח 9
הצעות
אירוע 8,9

האם ידועה כמות משתתפים משוערת ? בכדי לכלול בהצעה.

-

טעות הקלדה

-

ראה סעיף 10.14

-באותו היום האם זה מתחלק לכמה מקומות אירוע ? לכל קבוצת

 -עובד/ת השיקום בוחרת הצעת אירוע מנספח  9ובהתאם ילדי

ילדים בהתאם למקום מגוריהם? או שהם בוחרים לאיזה איזור או

בני /בנות המצווה של סניף זה יקיימו את האירוע במסלול הנבחר
במועד שיקבע מול הזוכה.
 תכנית האמנותית בין  50 -75דקות .הפעילות צריכה להתאיםלאוכלוסיית הילדים שחוגגים בר /בת מצוה.
 -ראה סעיף 10.14

פעילות שהם רוצים?
 מה אורך התכנית האומנותית ? בכל מקום זה יכול להיות פעילותדומה  ,או שונה?
 האם ידועה כמות משתתפים משוערת ? בכדי לכלול בהצעה-

מפרט הארוע של ההפקה ,האם יש מיקום ספיציפי מועדף ?
איזור המרכז /צפון /דרום? האם הפעילות צריכה להיות
דומה למה שכבר הוצע ,או שניתן להציע רעיונות שונים
לגמרי?

-

מפרט האירוע יכול להתקיים בכל אחד מהאיזורים.
בהתאם למרכיבי האירוע שבסעיף . 10.15

