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          לכבוד
 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ, 

  - למתן שירותי סוכנות נסיעות עבור רשות החדשנות ,04/2018מספר שלבית -עם בחינה דוהנדון: מכרז פומבי 

 2מס'  מענה לשאלות הבהרה

 

 :לשאלות רשותבקשר עם המכרז שבנדון, בצירוף התייחסות הלרשות להלן תמצית השאלות שהופנו 

מספר 
 סידורי

הסעיף 
הרלוונטי 
במסמכי 

 / המכרז
הסכם / ב

 בנספח

 תשובה השאלה

 המכרז מסמכי

1.  

לפרסום שאלות ההבהרה ושינוי מועד המכרז חברתנו בהמשך  23, 7.1.5
הנפיקה כבר את הערבות הבנקאית ע"פ התאריכים המקוריים 

 .2018לאוגוסט  10של המכרז קרי תוקף עד ה 

שינוי הערבות כרוך בעלות כספית נוספת לכן אבקש לבחון 
 .האם ניתן להשאיר את מועד פקיעת תוקף הערבות כפי שהיא

 1מסמכי המכרז, כפי שתוקנו במסגרת מענה מס' הבקשה מקובלת. 
לשאלות הבהרה למכרז לא יתוקנו בשנית, אולם אם מועד פקיעת תוקפה 

לפחות, הדבר לא ייחשב כפגם  10/08/2018של ערבות המכרז יהיה 
 .למסמכי המכרז 23ו/או משום סתירה לאמור בסעיף  בערבות
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מספר 
 סידורי

הסעיף 
הרלוונטי 
במסמכי 

 / המכרז
הסכם / ב

 בנספח

 תשובה השאלה

2.  
מועד הגשת המכרז הינה  הערבות אותה הנפקנו לפני דחיית 23, 7.1.5

, לא ניתן לבטלה ללא אישור של הרשות 10/8/18בתוקף עד 
 לחדשנות ישירות לבנק. האם ניתן להגישה אליכם בכל זאת?

 לעיל. 1  מס' ראו תשובה לשאלה

3.  

הכוונה היא לנציגים מטעם עשרה לקוחות לפחות שלהם סיפק המציע   למה הכוונה?  -ממליצים  10 14.1.1
(שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד  3במהלך שירותי סוכנות נסיעות 

(מיליון שקלים חדשים) לפחות, ₪  1,000,000פרסום המכרז, בהיקף של 
ציע מטעם אותו לכל אחד. על הנציגים להיות הגורמים שעבדו מול המ

 לקוח, ואשר יכולים להמליץ על שירותי המציע ממקור ראשון.

 

 , יגבר האמור במסמך זה.הםעל נספחיסכם ההתקשרות, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות ה .א
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ב

                         

                   

 בברכה,

 טכנולוגית חדשנותל הלאומית רשותה
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