
 

 5מתוך  1עמוד 
 

 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:
 

 

 
 

חמישי כ"ב חשון תשפ"ב יום לכל מאן דבעי,  
2021אוקטובר  28  

 
 

מכרז לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת  - 28/2021 מס'פומבי  מכרז
 אגרוטק שנתית בינלאומית במתחם ייעודי בעיר אופקים

 
 מסמך הבהרות ושינויים הנדון:

 
 

"(, ובעקבות שאלות הבהרה אשר הגיעו המכרז)להלן: " כותרתבהמשך לפרסומו של המכרז שב
 ממציעים פוטנציאליים במכרז, להלן מספר הבהרות.

 
עברו עריכה/תיקון לצורך הבהרת והבנת השאלה ובכל מקרה תשובות העירייה הן חלק מהשאלות 

 .היחידות שתחייבנה
 

 :הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה
 

אין שינוי ביתר  .12:00בשעה  15.11.21המועד האחרון להגשה, נדחה ונקבע ליום 
 המועדים במכרז.

 
 :התייחסות לשאלות הבהרה

 
המסמך או  מס"ד

 הנספח 
סעיף 
 רלבנטי

 תשובת העירייה נוסח השאלה

מודעת   .1
 המכרז

העירייה אינה יכולה לחלק  5
 .הפקת הכנס בין מספר מציעים

וכן הרשות בידה לחלק את המילים: "
העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר 

 " יימחקו.מציעים
 

להוסיף: בפרט שלא מבוקש  1.2 מסמך א'  .2
 התערוכה.  יהיה בסמוך למועד

חקלאות כללי אפשרי, כנס כנס 
שמוכר שטחי תצוגה זה מתחרה 

 ישירה ולכן בעייתי.
 

 עירייה אינה יכולהה - הבקשה נדחית
לשלוט על  ואין לה אפשרות חוקית

 תערוכות במתחמים פרטיים. 
 

המילה אגרוטק יהיה  שלאחרמקובל 
 וחקלאות.  תתוסף המילה

 
מסמכי המכרז הם ללא עלות  1.3 מסמך א'  .3

 רכישה
תקנות העיריות  –הבקשה נדחית 

מחייבות את  1987 –תשמ"ח )מכרזים( 
העירייה למכור את מסמכי המכרז 

 בעלות כספית.
 

להוסיף: בהתאם למפרט המקום  2.1 מסמך א'  .4
שמעביר המפיק להקמת 

 .התערוכה

אין שינוי במסמכי  –הבקשה נדחית 
 המכרז לעניין זה.

 העירייה תספק שירותים 2.3.7 מסמך א'  .5
 ושירותי נכים

אין שינוי במסמכי  –הבקשה נדחית 
 המכרז לעניין זה.



 

 5מתוך  2עמוד 
 

 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:
 

 

המסמך או  מס"ד
 הנספח 

סעיף 
 רלבנטי

 תשובת העירייה נוסח השאלה

העירייה תדאג לתשתיות חשמל  2.3.7 מסמך א'  .6
 נגישות במקום

הבקשה מקובלת: באחריות העירייה 
לדאוג לתשתיות חשמל במקום אשר 

 ישמשו את התערוכה.
 

בפרסום ובשיווק העירייה תסייע  העירייה תסייע בפרסום ושיווק 2.3.9 מסמך א'  .7
ימים בידה בלבד, מבלי יבכלים הק

 – שהדבר יכלול הוצאת כספים נוספים
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
מועד התערוכה הסופי יסוכם בין  2.4 מסמך א'  .8

 .הצדדים
 

 הבקשה מקובלת.

יסה לאירוע היא ללא נהחניה והכ להוסיף מסמך א'  .9
 .תשלום מהמבקרים

 

האחריות לאירוע היא של הזוכה. 
הזוכה יוכל לקבוע שלא יהא תשלום 

לפי  –בגין הכניסה לאירוע או שכן 
שיקול דעתו )העירייה אינה מתערבת 

 בנושא זה(.
 

מקובל שלא יהא  –לעניין החניה 
 תשלום בגינה.

 
מהם התנאים? להגן על העובדה  2.6 מסמך א'  .10

שלא יכול להגיע מפיק חדש 
 .השתנו התנאיםובגלל זה 

 

העירייה מניחה שהשואל מתכוון 
לתנאים שהעירייה תציב להסכמתה 

 –לחידוש האופציה לערוך תערוכה 
התנאים יכולים לנבוע בעיקר מהפקת 
לקחים מהאירוע הקודם, התנהלות 
הצדדים, שינוי בשימוש מקרקעי 

 העירייה וכיו'
 

אין בכוונת הסעיף לסרב לחידוש מפאת 
 ר.קיומו של מפיק אח

     
באחריות ותקצוב העירייה  2.7 מסמך א'  .11

 .בהתאם להנחיות מפיק
 

 אין שינוי בהוראות הסעיף.

 הבקשה מקובלת. .למחוק את הסעיף 2.8 מסמך א'  .12
 

 לאור קבלת הבקשה:
 
 מבוטל. –נספח ד' להסכם  .1

מחק ית 9.1טבלת המדדים בסעיף  .2
ובמקומה תבוא טבלת המדדים 

הבהרות בסיפא של מסמך לבחירה 
 .זה

 
העירייה תקח על עצמה ביטוח  להוסיף מסמך א'  .13

לביטול/ דחיית האירוע במצבים 
 .של לוחמה/ בטחוניים/ קורונה

ירייה אינה מבטחת הע -הבקשה נדחית 
ואינה אחראית עליו בשום  את האירוע

 . הביטוח על אחריות הזוכה בלבד.צורה
  



 

 5מתוך  3עמוד 
 

 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:
 

 

המסמך או  מס"ד
 הנספח 

סעיף 
 רלבנטי

 תשובת העירייה נוסח השאלה

בהיקף  משפט: "ה  -הבקשה מקובלת  .ימי תערוכה 2להוריד היקף של  3.1 מסמך א'  .14
ימי תערוכה לפחות בכל תערוכה  2של 

 " יימחק מתנאי הסף.כאמור
 

מסמכי העוסק לא בתוקף. יפתחו  5.3.1 מסמך א'  .15
 .יה במכרזילאחר הזכ

יש להגיש במועד האחרון להגשה את 
 המסמכים הקבועים בסעיף.

 
תשומת לב המציעים כי הגשת ההצעה 
צריכה להיות על ידי ישות משפטית 
קיימת: חברה בע"מ, או עוסק מורשה 

 או עוסק זעיר, עמותה, חל"צ וכיו'.
 

הערה: המגיש הוא עוסק  5.9 מסמך א'  .16
 .מורשה

 הסעיף יימחק ובמקומו יירשם: 
 בשולי מסמך ב'". אישור עו"ד או רו"ח"
 

 לעיל. 12ראו תשובה לשאלה  .להוריד תשלום יומינבקש  9.1 מסמך א'  .17
 

הודעה למשתתפים על תוצאות המכרז  מה המועד לקבלת תשובה? 10.1 מסמך א'  .18
נשלחת לאחר המלצת ועדת המכרזים 
 ואישור ראש העירייה להמלצה כאמור.

 
הסעיף קובע סנקציה למקרה שהזוכה  .סעיף לא ברור 10.4 מסמך א'  .19

התחייבויותיו במכרז לא מקיים את 
 לצורך מימוש הזכייה.

 
המגיש עושה ביטוח תערוכה,  1.5 מסמך ג'  .20

אבל לא השפעות חיצוניות. על 
 .העירייה לקחת את זה

 

 אין שינוי בהוראות המכרז וההסכם.
 

אין שינוי בהוראות  –הבקשה נדחית  .בהתאם להנחיות מפיק 3.1 מסמך ג'  .21
 המכרז לעניין זה.

 
 -הכשרת חניות, גידור, גיזום 4.2 מסמך ג'  .22

יום  14צריכים להיות מוכנים עד 
 לפני התערוכה.

 .ימים להקמה של המפיק 14
 

הבקשה מקובלת. יש לתאם את הלו"ז 
 מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה.

הסעיף קובע שיפוי לעירייה במקרה  .סעיף לא ברור 7.6 מסמך ג'  .23
וייקבע שיש יחסי עבודה בין העירייה 
 למפיק ו/או  לזוכה ו/או למי מעובדיהם.

 
להבהיר מהם התנאים  10.4 מסמך ג'  .24

 להתנגדות.
התנגדות המשטרה אינה בשליטת 
העירייה. התנגדות העירייה יכולה 
לנבוע בעיקר מסיבות של עבר פלילי, 
ניסיון לא טוב של העירייה, התנהגות 

 לא הולמת וכיו'.
 

משלה על העירייה תוסיף ביטוח  11 מסמך ג'  .25
התערוכה מטעמים  םאי קיו

 .בטחוניים או בריאותיים

העירייה אינה אחראית על האירוע, 
אינה שותפה בו ואינה מבטחת אותו 
ו/או את הפעילות במסגרתו ו/או את 



 

 5מתוך  4עמוד 
 

 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:
 

 

המסמך או  מס"ד
 הנספח 

סעיף 
 רלבנטי

 תשובת העירייה נוסח השאלה

על המפיק לבטח  –קיומו או אי קיומו 
 את עצמו בגין כל סיכון בעניין זה.

 
 

 מכי המכרז והאמור בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה.מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממס
 על המציעים לצרף להצעתם את מסמכי ההבהרות כשהם חתומים כדין על ידם.

 
 

  



 

 5מתוך  5עמוד 
 

 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:
 

 

 טבלת מדדים עדכנית לבחירת הזוכה
 

 ניקוד מירבי אופן הבחינה המדד מס"ד
תכנית   .א

תערוכה 

 עקרונית

התכנית ועדת המכרזים ו/או ועדת משנה מטעמה תנקד את 

 העקרונית לתערוכה המוצעת.

על המשתתפים לצרף להצעתם תכנית תערוכה עקרונית אשר 

 תכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים:

 הנושא/תת הנושא של התערוכה. .1

 התייחסות לקהל היעד ומטרות התערוכה. .2

 מספר ימי התערוכה. .3

 לו"ז לכל יום. .4

 כמות משתתפים פוטנציאלית בכל יום. .5

 הרצאות/מצגות./שילוב של פעילות .6

דוגמאות להמחשה לתערוכות דומות שבוצעו/נערכו על  .7

 ידו ו/או בשת"פ עימו.

 הצגת מודל לתערוכה בינלאומית.  .8

נקודות בהתאם  50 – 1התכנית כאמור תנוקד בניקוד של 

 להתרשמות הועדה והיתכנות ביצוע התכנית.

 

50 

ניסיון נוסף   .ב

 תערוכות

אשר ערך המשתתף כל תערוכת אגרוטק/חקלאות מתקדמת 

מעבר לתערוכות הנדרשות בתנאי הסף תזכה את המשתתף 

 בניקוד כדלקמן:

 נקודות. 2.5תערוכה מקומית: 

 נקודות. 5תערוכה בינלאומית: 

 נקודות אפשריות. 25והכל עד 

 

25 

התרשמות   .ג

 כללית

התרשמות כללית מהמשתתף, הצעתו, איכות ההמלצות, ניסיונו 

 וכיו'.

המלצות, פרופיל, פירוט ניסיון וכל מסמך על המשתתף לצרף 

 שהוא סובר שיש בו כדי להעיד עליו ועל ניסיונו.

25 

 
 

                                                                                                                           ___________ 
 יריית אופקיםע                                                                                                                            


