איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
מכרז פומבי מס'  09/2022להפקת סרטים ותכני מדיה עבור
מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהט

מסמך הבהרות
מסד

נוסח השאלה  /בקשה

התייחסות

להבהרה

לסעיף /

תשובה

עמוד
1

קיבלתי את מסמכי
המכרז רק היום  -האם
ניתן לגשת למכרז גם אם
לא הגעתי לסיור
המקדים?

חובת ההשתתפות בסיור
קבלנים הינה תנאי להגשה
למכרז ולכן לא ניתן לקבל
בקשתך.

2

האם יש מידע נוסף
רלוונטי שיסייע לנו לבנות
עבורכם הצעה?

המידע הרלוונטי שברשותנו
נמצא במכרז ובמסמכים
הנלווים.

3

האם היה לכם ספק

לא

בשנים הקודמות?
4

מיהו ומהם התכנים
שיצרתם עד כה עבור
המרכז?

6

באילו מן הסרטים
המפורטים בסוף מסמכי
המכרז נדרשת קריינות
ב  3שפות?

ישנו מסמך נילווה של
פרוגרמה קצרה עבור מרכז
המורשת ,אין בשלב זה תכנים
נוספים
עמוד ,5
מסמך א',
סעיף . 2.4
ב

 -1סרט מבוא
 -2סרט מסכם
 -3משחקים

עמודים
58-57

7

8

בנוגע לחומרי הארכיון –
האם עבודת איסוף
חומרי הארכיון כבר
התבצעה על ידיכם?
ואנחנו נדרשים
להסדיר את זכויות
השימוש בחומרים?
סעיף הערבות מתייחס
למכרז אינטגרציה .האם
הערבות נוגעת גם
למכרז הפקת הסרטים
הנ"ל?

עמוד ,5
מסמך א',
סעיף 2.4
.ז

חומרי הארכיון בתהליך
איסוף ,חלקם הגדול נאסף ,אך
נזדקק לאיסוף נוסף כשנדייק
את התצוגות בתכנון ביצוע.

עמוד ,9
סעיף 6.1

הערבות היא למכרז הפקת
הסרטים למרכז המורשת מס:.
 .09/2022מדובר בטעות.
הסעיף יתוקן ובמקומו יבוא
הנוסח הבא:
 6.1המציע חייב לצרף להצעתו
ערבות בנקאית לטובת האשכול
(המחאות פרטיות ,שטרות
וכיו"ב לא יתקבלו) ,חתומה
כדין ,צמודה למדד המחירים
לצרכן ,בנוסח המצורף למסמך
המסומן כנספח א'.1
סכום ערבות המכרז של מציע המגיש
הצעה להפקת סרטי תוכן עבור מרכז
המורשת לתרבות הבדואית ברהט,
לפי מכרז זה ,הינה בסך של ₪ 10,000
(עשרת אלפים ( ,)₪להלן" :ערבות
ההשתתפות").
הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה
נכון מבחינת הנוסח ו/או הסכום
תיפסל!

כן הסינכרון באחריות חברת
האינטגרציה

9

פירוט
בנוגע לסרטים להם
נדרש סנכרון עם מערכות הסרטים
עמודים
התאורה ,אנחנו רוצים
58-57
לוודא האם התכנות
והסנכרון הם
באחריות חברת
האינטגרציה?

10

בהתאם למה שנאמר
בסיור  -אנחנו מבקשים
לעדכן את מיצג מבוא
ומיצג רהט לאורך של 8
דקות .

פירוט
הסרטים
עמודים
58-57

לא פחות מ 8דקות

11

"המציעים ימלאו את
הצעת המחיר ,ידפיסו
אותה ויגישו אותה
במעטפה סגורה כחלק
מהצעת המחיר".

עמוד ,28
סעיף 1.1

מגישים את מעטפת המחיר
בתוך מעטפת המכרז.
ההגשה היא מעטפה בתוך
מעטפה.

מה הכוונה? האם
מגישים את הצעת
המחיר במעטפה נפרדת
מכלל המכרז?

12

המציע ימלא את הצעת
המחיר ידפיס אותה
ויצרפה כנספח להצעת
המחיר (מסמך ב')
ויכניסה למעטפה נפרדת
ויסגרה ללא שם.
מה הכוונה ללא שם?

עמוד ,28
סעיף 1.1

את המעטפה של הצעת
המחיר מכניסים למעטפה של
הגשת המכרז.
על המעטפה של הצעת המחיר
לא רושמים שם.

13

14

15

"המציעים ימלאו את
הצעת המחיר ,ידפיסו
אותה ויגישו אותה
במעטפה סגורה כחלק
מהצעת המחיר".
האם יש פורמט להצעת
המחיר? להכנת תקציב
הפקה? מה מידת
הפירוט הנדרש?
"על המציע לצרף
להצעתו תצהיר בדבר
ניסיון עבר בהתאם
לנוסח המצורף למסמכי
ההליך (נספח מס' ד').
לא קיים נספח מספר ד'.
נספח ד' הוא נוסח
לערבות בנקאית .אנא
הבהירו זאת.
"על מגיש ההצעה לצרף
להצעתו ערבות בנקאית,
חתומה ,צמודה למדד
המחירים לצרכן בנוסח
המצורף למסמך א' להלן
המסומן כנספח א'."1
מה ההבדל בין נספח א'
לנוסח ערבות ,כפי
שמופיע בעמוד ? 51

16

מה מטרת הערבון של ה
 10,000ש"ח.
אני מבנה שהוא לא
מוחזר למי שזכה במכרז.
אז מה קורה איתו
במקרה הזה ?

עמוד ,28
סעיף  1.1הצעת המחיר כפי שמופיע
בפורמט בעמוד  28במכרז .זה
הפורמט והפירוט הנדרש.

עמוד
,8סעיף י'

הכוונה היא לנספח א6 -
בעמוד  25סעיף מס 3 .טבלה:
ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז
זה

עמוד  ,3הערבות בעמוד  3ובעמוד 16
סעיף 5
נספח א ,1היא ערבות
השתתפות במכרז.
הערבות בעמוד  51נספח ד,
היא ערבות ביצוע -למי שזכה
במכרז

ערבות בנקאית בסך 10,000
 ₪היא עבור השתתפות
במכרז .מי שזוכה במכרז
הערבות הזו מוחזרת כנגד
ערבות ביצוע

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש
להגישו חתום
עם מסמכי המכרז
אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה

