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מכרז פומבי דו שלבי מספר  7102/10למתן שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות
נלווים בארץ ובחו"ל למועצה להשכלה גבוהה
להלן ריכוז לשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע למכרז:
מספר
שאלה

מס'
סידורי

 .4שאלה 01

מספר
הסעיף
במכרז
התמורה
והתנאים
לתשלומה

.4
תשובה

השאלה/בקשת ההבהרה
המציע יפרט בטופס הצעת המחיר נספח ג' את דמי
הטיפול ,באחוזים ממחיר כרטיס הטיסה-הבהרה על
אחוזים-שיטת דמי הטיפול הם סכום קבוע ולא נגזר מ-
 %של מחיר כרטיס שמשתנה והמחיר דינמי מטיסה
לטיסה.
מקובל.
דמי הטיפול יוצעו כסכום קבוע לכרטיס ,בדולרים לא
כולל מע"מ .יובהר כי דמי הטיפול שיוצעו הנם התמורה
הסופית עבור הזמנת כרטיס טיסה ,ללא קשר למחיר
הכרטיס .למען הסר ספק ,אין להציע מספר תעריפים
(בהתאם למחיר הכרטיס) אלא תעריף קבוע.
הנושא יובהר במסמכי המכרז ,ומסמכי מכרז מתוקנים
יפורסמו באתר המל"ג.

 .2שאלה נספח ז'
.2
תשובה

.0שאלה

כללי

רשימת
הגופים
הציבוריים

אנו עובדים עם גופים ציבוריים גדולים שאינם ברשימה
כדוגמת בתי חולים ,אוניברסיטאות ,האם נוכל לתת
אותם כממליצים.
סעיף  49.2.4.0למכרז קובע במפורש כי יש להציג
רשימה של "לפחות שני ( )2אנשי קשר של לקוחות
המציע ,שהם מוסד להשכלה גבוהה ו/או מהמגזר
הציבורי ו/או הממשלתי" כאשר המגזר הציבורי ו/או
הממשלתי מוגדר במכרז .לפיכך ,בוודאי שניתן לתת
אוניברסיטאות כממליצים אולם לא בתי חולים.
הרשימה ,נספח ז' ,היא רשימת התאגידים
הסטטוטוריים בלבד והינה בנוסף לגופים שהינם
מוסדות להשכלה גבוהה ו/או מהמגזר הציבורי ו/או
הממשלתי.
מה היקף הפעילות שלכם ,חלוקה בין מחלקת תיירים
למחלקת עסקים.

ת"ד  7304ירושלים  | 04373טל' | Tel: + 042–)3(2– 9307905:פקסP.O.B 4037 Jerusalem 91040 | Fax: +042–)3(2–9307904 :
e-mail: lizy@che.org.i www.che.org.il

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

הוועדה לתכנון ותקצוב | Planning & Budgeting Committee
ההוצאה השנתית לשירותי
בשנים האחרונות עמד היקף
נסיעות על כ 433-אלפי  ₪בשנה בממוצע( .להלן -
"האומדן") .חלק ניכר מכרטיסי הטיסה הנרכשים הנם
במחלקת עסקים.

.0
תשובה

אין באומדן זה משום התחייבות כל שהיא לסכומים או
להיקף השירותים שירכשו בפועל על ידי המועצה
במסגרת ההתקשרות על פי תנאי המכרז ,אם בכלל
ירכשו .האומדן ניתן לצורך הערכה בלבד ואין להסתמך
עליו בכל דרך .מודגש כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש
שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו ,אם בכלל.

.7שאלה

כללי

.7
תשובה
 .9שאלה כללי

האם יש לכם יעדים מובילים.

הנסיעות הנן בין יעדים מגוונים ,בין היתר ארה"ב,
אירופה ,מזרח רחוק
האם יש לכם הסכמים עם חברות תעופה.
לא

 .5שאלה כללי

מבוקש לדעת מהו היקף הנסיעות השנתי של המל"ג

.5
תשובה

בשנים האחרונות עמד היקף ההוצאה השנתית לשירותי
נסיעות על כ 433-אלפי  ₪בשנה בממוצע( .להלן -
"האומדן").
אין באומדן זה משום התחייבות כל שהיא לסכומים או
להיקף השירותים שירכשו בפועל על ידי המועצה
במסגרת ההתקשרות על פי תנאי המכרז ,אם בכלל
ירכשו .האומדן ניתן לצורך הערכה בלבד ואין להסתמך
עליו בכל דרך .מודגש כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש
שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו ,אם בכלל.

בברכה,
ליזי בן-דוד
מנהלת חוזים והתקשרויות
עמוד | 2

