
  

 190016 לעובדי מכון וינגייט בצפון הארץ לארגון השתלמות שנתית פומבי מכרזהנדון: 
 

 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  190016מס' מכרז במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם 
 

 תשובה שאלה במכרזסעיף  

 -לא ניתן להציע מלון מהעיר צפת, הנ"ל אינו תואם את המיקומים הנדרשים בהזמנה האם ניתן להציע מלון בעיר צפת ? 4.1.5סעיף   .1
  4.1.5בתנאי סף סעיף 

 1נספח א  .2

 הצעת בטופס,  שלישיה או לזוג במלון מותאמים יהיו שהחדרים ביקשתם
 או זוגי בחדר לאדם שונה  המחיר אבל. לאדם מחיר ביקשתם המחיר
 את המחיר הצעת בטופס לשנות אפשר יהיה האם. שלוש של בחדר

 שלוש. של בחדר או זוגי בחדר לפי מחיר לאדם . התמחור

 מתוקן. 1הועלה לאתר מכון וינגייט נספח א

תוקן המ 1בנספח א 1המציע יציין את העלות למשתתף בחדר זוגי בטבלה  –הבהרה 
 .( אנשים3המציע יציין את העלות למשתתף בחדר של שלושה ) 2ובטבלה 

 
 משוקלל בניקוד ההצעה אינה  2וטבלה משוקללת בניקוד ההצעה  – 1ן כי טבלה יצוי

  22.4סעיף   .3
לאחר פניה למספר לא מבוטל לבתי מלון ובתי הארחה לתאריך 

 , ישנו קושי גדול בהשגת חדרים.27-29.5.19ההשתלמות שדרשתם 
 מועד אחר?האם ניתן להציע 

-27.05.2019, התאריכים היחידים שניתן להציע עבורם הצעה הם  22.4לעניין סעיף 
29.05.2019  

  4.1.5סעיף   .4
 שכל מלוןלבתי מלון, והעיקר  מס' אופציות, מציע יכול להציע  4.1.5לעניין סעיף  האם ניתן להציע יותר ממלון אחד?

 ולא יתבצע ויהיה מיועד עבור כל משתתפי ההשתלמות 4.1.5עומד בתנאי סף בסעיף 
 פיצול בין בתי המלון המוצעים.

5.  - 

זהו טווח שאינו מתאים למלון סובב כנרת ו/או  –ק"מ מחורשת טל  30

 רמת הגולן. האם הגדרת האזורים רלוונטית?

מהאזכורים אין דרישה באף אחד  -ק"מ 30במכרז יש מס' אזכורים עבור המרחק 
 ק"מ מחורשת טל, להלן האזכורים והבהרתם : 30למרחק של 

נק' בניקוד ההצעה של המציע, במידה ובית  10יינתן ניקוד איכות של  – 1אזכור 
( מאתרי הפעילות ) מבין 2) -ק"מ מ 30 עדהמלון המוצע על ידו הינו במרחק של 
הווה תנאי סף אלא רק ניקוד הנ"ל לא מ –האתרים השונים המאוזכרים במכרז( 

 איכות
במידה והמציע מציע סיור לילי אחר ולא את קלעת נמרוד, על הסיור  – 2אזכור 

ק"מ מבית המלון. )הדרישה הנ"ל לא חלה על  30המוצע להיות במרחק שלא יעלה על 
 הסיור הלילי בקלעת נמרוד(

יפים של יעלה על 'על המציע להציע טיול ג –יפים 'טיול ג -פעילות אתגרית – 3אזכור 
 .מחורשת טלק"מ  30מרחק של 

במידה והמציע מעוניין להציע פעילות אתגרית נוספת  –פעילות אתגרית  – 4אזכור 
 30על הפעילות המוצעת להיות במרחק של יעלה על  -יפים ולרפטינג(')בנוסף לטיול ג

 ק"מ מחורשת טל.



  

 22.7.4סעיף   .6
 כן, המכון דורש סיור מקדים שאורכו הוא יום אחד ) לא כולל לינה( הוא חד יומי? מקדיםהאם הסיור ה

 22.7.5.7סעיף   .7
בכמה  –צדדי ובו לו"ז ההשתלמות ואם חוברת -האם חוברת זה דף דו

 עמודים מדובר?

"חוברת ההשתלמות השנתית" תכיל מס' עמודים כפי שיחליט הספק הזוכה והעיקר 
 שיאושר ע"י המכון.

8.  

 
  1נספח א

בכשרות שונה יש עלות נוספת בד"כ. היכן לציין במידה ואכן על ארוחות 

 קיימת?

 מתוקן. 1הועלה לאתר מכון וינגייט נספח א

בנספח  2יציין את תוספת העלות בגין כשרות מהדרין בטבלה מס המציע  –הבהרה 

 המתוקן, אך עלות זו לא תשוקלל בניקוד ההצעה. 1א

 23.3.1סעיף   .9

אתם מבקשים מלווים מדריכים צמודים מחד ומאידך סיור ממוקד 

 קולינריה בעכו. דבר המצריך הדרכה והכשרה מיוחדים. זו הכוונה?

ה לאורך כון דורש מלווים/מדריכים צמודים שיתנו מענלעניין סעיף זה, המ
ההשתלמות, לעניין הסיור בעכו ניתן לבצע את ההדרכות ע"י המלווים/מדריכים 
מטעם המציע, אך במידה ואינם יודעים לתת מענה על כלל הדרישות בסיור, יש 

 לדאוג להדרכה מקצועית במקום הסיור.

 22.9סעיף   .10

סיור עששיות מודרך גם ע"י מדריכים מקומיים. זה מייתר את הצורך בשני 

מדריכים צמודים. האם ניתן מדריך מלווה אחד צמוד ולהתבסס על 

 ההדרכה המקומית באתרים? אגמון החולה, יקב וכו'..

ניתן להתבסס על ההדרכות המקומיות באתרים השונים ואין נדרש ככלל 
שהמלווים/מדריכים מטעם המציע יבצעו הדרכות אלו, אך נדרש מלווה/מדריך 

המלווים/מדריכים מטעם המציע לביצוע  2, וכן ש בכל אוטובוסמטעם המציע 
 התיאומים הנדרשים מול האתרים השונים בהשתלמות.

 23.5.2סעיף   .11
ניתן לבחור ספקי רפטינג אחרים מאלו המצוינים במסמכי המכרז, והעיקר שהינם  פקי רפטינג אחרים ובתנאי שהם מורשים?האם ניתן לבחור גם בס

 ע"י המכון. וספקים מורשים ועם אישורי הבטיחות הנדרשים ובתנאי שאושר

 23.7סעיף   .12

. אתם מבקשים 12.00-14.30עפ"י הלו"ז המתוכנן השהות בחורשת טל 

ות ופינת זולה. בהנחה שתגיעו בזמן ותעזבו היערכות של כיסאות, מחצל

 כמתוכנן ההשקעה בריהוט יקרה ביחס לשימוש בו.

 , ומחצלות לכלול בהצעה פינות זולה ואין צורךהמכון חוזר בו מדרישתו, 
כמו כן נדרש מקומות ישיבה הולמים לארוחת צהריים ומנוחה קלה בחורשת טל כגון 
: שולחנות קק"ל במידה וקיימים בחורשה ומאפשרים ישיבה של כלל משתתפי 

 השתלמות, כסאות פלסטיק, שולחנות מתקפלים לפריסה של ארוחת הצהריים.  

 23.9סעיף   .13
שה לריהוט במידה ואירוע הסיום מתקיים באולם זה מייתר את כל הבק

 המבוקש.

במידה וכל הדרישות נענות ע"י האולם, אין המציע גם צריך לספק את הנ"ל, במידה 
והאולם מספק רק חלק מהדרישות על המציע להשלים לפי הדרישות המפורטות 

 במסמכי המכרז.

 23.10.2.1סעיף   .14

מה הכוונה: "אפשרות לאכול ארוחה.." האם ההצעה לארוחת צהריים 

אופציה אחרת האם יש דרישה לארוחת צהריים לכולם? במידה ותבחרו 

 ביום האחרון?

אין המציע צריך לתמחר את ארוחת  –הכוונה במשפט " אפשרות לאכול ארוחה.. " 
הצהריים, אלא רק לדאוג שהמקום יאפשר למשתתפי ההשתלמות שחפצים בכך 

 המציע., ולא על חשבונו של חשבונםלאכול ארוחת צהריים על 

 



  

 
 

  –במסמכי המכרז ע"י עורך המכרזשינויים 
 מתוקן באתר המכון. 1נספח א הועלה– 1בוצע שינוי בנספח א .1
 טופס פרטי מציע , מעודכן באתר המכון.  –בוצע שינוי בנספח ב  .2

 
 בכבוד רב, 

 
 מכון וינגייט


