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 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

 הפקת מרוץ עומרל  3202/03 מכרז: הנדון
 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל והמכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי שהופנו אליה על ידי משתתפי  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

ערבות    .1
 בנקאית 

הדומים למכרז זה לא מקובל להפיק ערבות  במכרזים   21
אי   בגין  "ענישה"  מנגנון  לייצר  ניתן  האם  בנקאית, 
בכך   בהתחשב  הערבות  ללא  הסף  בתנאי  עמידה 
שהחלק הארי של התשלום בגין העבודה נמצא בידי  

 ?הרשות המקומית

 הבקשה נדחית.  

מחיר    .2
שירותים  

 נדרשים 

המחיר   33 המכרז  דרישות  הנדרשים  לפי  לשירותים 
בעיקר   המשתנים?  הסעיפים  עם  קורה  מה  קבוע, 

 שמדובר בשירותי רישוי ואבטחה. 
חסימות   מחסומים,  הסדרנים,  השוטרים,  כמות 
משמעותי   באופן  להשתנות  שיכולים  ועוד,  קשיחות 

הרלוונט  הגורמים  של  מהחלטה  או  יכתוצאה  ים 
( בארץ  בטחוני  מצב  הישוב  משינוי  באזור  בעיקר 

 . (עומר
אנו מבקשים כי סעיפים אלה יחושבו בהתאם לכמות  
הנדרשת בפועל ובהתאם לכמות והעלויות שהיו בשנת  

2022 

מתקבלת    הבקשה 
שבו  חלקית כל    באופן 

המשטרה   של  דרישה 
  עבר מ  אושתב

בשנת  דל   2022רישתה 
המועצה   ע"י  תשולם 
ולא   התוספת  )קרי, 

 הבסיס(.  
 

הפקת    .3
אירוע  

 משפחות 

והניהול  –  בדרישות  29 ההפקה  כוללת  כמות  מה   ?
 מתקנים? ריקודי חוגים מה נדרש? 

 

החוגים   ריקודי  שעות 
מחלקת  ב מול  תיאום 

 . הספורט
מתקן    ,בנוסף נדרש 

ל 'נינג  מתנפח  גילאי  ה 
  4  של  ומתחם  7-10

 . 1-7גילאי מתנפחים ל
שעון    .4

 רכב
שעון על רכב מוביל קיים רק    –בדרישות    3.10סעיף   29

באליפות ישראל או בתחרויות למרחקים הארוכים,  
 נבקש להוריד דרישה זו. 

מתקבלת.   הבקשה 
 . מבוטל 3.10סעיף 
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 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

תשתיות    .5
 רשות

להתחבר    יש  המכרז  דרישות  את  ליישם  מנת  על 
המועצה   באזור    -לתשתיות  גידור  חשמל,  חיבורי 

הרשות המקומית  אנו מבקשים כי    -  האצטדיון ועוד
תיקח על עצמה את כל הממשקים הנ"ל או כל ממשק  

 אחר לתשתיות הרשות. 

הספק   שייבחר  לאחר 
ניתן   יהא  הזוכה 

מסמך  להעביר  
יבחן    אשר   דרישות
)במידת    ויאושר

מנכ"ל    האפשר( ע"י 
 . המועצה

 
התשתיות   כי  מובהר, 
המועצה   ע"י  יסופקו 
החיבורים   ואילו 
הנדרש   וכל  לתשתיות 
)כדוגמת   לחיבור 
ע"ח   יהיו  כבלים( 

 המציע הזוכה. 
עלות    .6

 הפקה 
בהתאם לדרישות שניתנו במכרז ועלויות השירותים      33

והסכום   טעות  שנפלה  נראה  בשוק  היום  הידועים 
.  המופיע במכרז צריך להיות + מע"מ ולא כולל מע"מ

 נא בדיקתכם. 

טעות.   נפלה  לא 
הסכום כפי שצוין כולל  

   מע"מ.

ניסיון    .7
 הפקה 

בניסיון   האם ניתן להחליף את ניסיון הפקת המרוצים 7
 ?הפקת אירועים המוניים

מ להלן   ההמונייםחלק  אשר    והמורכבים  האירועים 
 -הופקו על ידי חברתנו

o 100אירועים בינלאומיים לציון    8הפקת   -  אנז"ק  
 . איש  15,000שנה לאנז"ק. 

o   אירועי יום הסטודנט אשר    -2022יום הסטודנט
 . איש 35,000ימים, בהשתתפות   3נמשכו 

o  חגיגות עצמאות לעיריית    -יום העצמאות אשקלון
 .איש  20,000אשקלון בהשתתפות 

o הפקת פסטיבל עבור עיריית אשקלון    -דרום עולה
 .איש  50,000 בהשתתפות

o   היובל למפעל    -שנה  50תעשייה אווירית חגיגות 
  .איש 8,000להב. 

o  הבירה ש  -פסטיבל  הבירה  הדרום  פסטיבל  ל 
 . איש 15,000בהשתתפות  

 

אולם   נדחית.  הבקשה 
הסף   תנאי  כי  יובהר 

 שנקבע הינו כדלקמן:
 
למציע ניסיון מצטבר  "

אירועים    3בהפקת  
ובהיקף    כדוגמת 

הנדרש   המרוץ 
זה,   מכרז  במסגרת 

השנים    5במהלך  
 האחרונות." 

 
ודוק. כוונת תנאי הסף  
ניסיון   הייתה שלמציע 

אירועים    3בהפקת  
הן   למרוץ  הדומים 
הן   בהיקפו 

מורכבותו, הן בצרכיו  ב
הן   הלוגיסטיים, 
המשתתפים   בכמות 
הן   המוערכת, 
המציע   מן  בדרישות 
מול   ואל  ביחס  הזוכה 
ולאו   אחרים  מציעים 
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 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

בהפקת     3דווקא 
 אירועי מרוץ. 

ניסיון    .8
 הפקה 

האם ניתן במסגרת המכרז בהצעתנו לשתף פעולה עם   7
ניסיון   בעלת  הליך  חברה  את  תנהל  אשר  במרוצים 

 ?רוץ בלבדמה

לא מתקבלת.   הבקשה 
הניסיון נדרש מהמציע  

 עצמו.  

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

 
 
 

____________________________________________ _______ _________________ _____ ______ _ 

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
ולצרפו כחלק בלתי נפרד  על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום 

            מהצעתו במכרז.

                 _ ______________   _______________   _______________ 
 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               


