
 

 

 

 

 
 

 כ"ב שבט תש"פ
 2020פברואר  17

 
            לכבוד

 01/20המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
להפקת אירועים, פסטיבלים ומופעים להתקשרות בהסכם  01/20מכרז פומבי מס'  הנדון:

 1מסמך הבהרות  -שונים 

 
 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש •

המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל 
 עמוד.

מראה  עמ' שאלה
 מקום

 תשובת המועצה שאלת המציע

1.  

 כללי 

פסטיבל בירה  -. האם אתם "פתוחים" להפקות פרטיות 1
  אמיתי ?

 
עלויות . האם המועצה מממנת חלק מהאירוע ? ) עקב    2

  גבוהות 
 
. האם אתם תומכים באירוע גם אם הוא עתיד להתרחש 3

  בסופ"ש?
 

אנו פתוחים  . 1
לרעיונות חדשים אשר 

אופי ייבחנו בהתאם ל
האירוע והתאמתו 

, תקציב למועצה
המועצה ושיקולים 

 נוספים. 
כאמור במסמכי . 2

  המכרז
 . אפשרי3
 

2.  

  

 -נבקש להבין האם המועצה מתקצבת את האירועים ב
350K  ש"ח ומצפה מהמציע לגייס ע"י קולות קוראים

מכירת כרטיסים וחסויות את יתרת התקציב הנדרש 
 להפקת אירועים אלה?

תקציב קצה מהמועצה 
 מוגדר וקבוע מראש

עבור כל אירוע, וכן 
גייס חסויות למתחייבת 

ו/או תמיכות עבור 
האירועים בהיקף שנתי 

 350קלנדרי של לפחות 
אש''ח )וחלק יחסי 

. על הזוכה משנה( לחלק
להשיג על חשבונו 
ובאחריותו את יתרת 
התקציב הדרוש לצורך 
הפקת וקיום האירועים 
ברמה המקצועית 
הגבוהה ביותר 
ולשביעות רצונה 

, המועצההמלאה של 
בין היתר, מגיוס 
חסויות וממכירה של 

 . כרטיסים
3.  

 

 27סעיף 
קריטריון 

 2מספר 
 בטבלה

איכותן ומורכבותן של ההפקות רמתן מצוין כי לצורך ניקוד " .1

 לקח בחשבון קריטריון של ניסיוןיי "הקודמות שביצע המציע

 ..."הרים וחוואריםת הצפה ודקורציה בדגש על תאור"ב

 

לטעמנו השמת דגש דווקא על תאורת "הרים וחווארים" 

את אפשרות המציעים לקבל את מלוא הניקוד  םמצמצ

נוסח הקריטריון ישונה 
 ויהיה כדלקמן: 

ניסיון  -

בהתמודדות 

מורכבות עם 

לוגיסטית 

בתנאי שטח: 
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איכות מורכבות האיכותי בסעיף זה וזאת גם במקרים בהם 

ורמת ההפקה היו מהגבוהות ביותר וזאת אך ורק בשל 

העובדה כי הגוף שהואר במסגרת אותה הפקה אינו בהכרח 

 "הרים וחווארים". 

למשל ביצוע עבודות תאורה של חומות העיר העתיקה 

בירושלים על המורכבות הלוגיסטית והיכולת המקצועית 

של חופי ים אינם  הנדרשת לצורך כך, או ביצוע הפקת תאורה

נופלים ברמתן או בדרישה ליכולת מקצועית גבוהה, מהפקת 

"הרים וחווארים". הדבר גם תואם את לשון  -של תאורה ל

המכרז ותכליתו אשר בבסיסם עומדת המטרה להתקשרות 

עם הגוף בעל היכולות המקצועיות הגבוהות ביותר, ולאו 

 סוים. דווקא כזה אשר ביצע הפקת תאורה על אובייקט מ

 

לכן נבקשכם לאשר כי המועצה תנקד את האירועים שהוצגו 

בעניין זה על סמך איכותן מורכבותן והרמה המקצועית 

הנדרשת לקיומן ללא הפחתה של ניקוד בשל העובדה כי הגוף 

 המואר אינו בהכרח "הרים או חווארים". 

 

תאורת הצפה 

ודקורציה, 

קונסטרוקציות 

)במות, מתחמי 

מזון, מבואה, 

ריהוט שטח, 

 מסכים(

  

4.  

 

 עין גדי 

  /כמה אנשים המקום יכול להכיל? )תחת עץ הבאובב

 אולם המופעים(

 

 איש  450 -כ

5.  

 

 אתר מצדה 

  ?כמה אנשים המקום יכול להכיל 

  עבור משתתפי הפסטיבל?כיצד עובד מערך ההיסעים 

 1400 -פסגת המצדה: כ

 איש

היכל התרבות של הטבע: 

 -תלוי אירוע מ–משתנה 

 . 15,000איש ועד  6000

על המפיק לערוך ולממן 

מערך היסעים )שאטלים( 

ממנחת בר יהודה להיכל 

 התרבות של הטבע.

במופעי הזריחה: 

משתתפי הפסטיבל מחנים 

את הרכבים בחניון אתר 

 מצדה.
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6.  

 
 מנחת בר יהודה 

 ?כמה מקומות חניה יש במנחת 

 

 רכבים 3000-כ

7.  

 

 פארק אקולוגי פתחת נחל אמציהו 

 ?כמה אנשים המקום יכול להכיל 

 

 בשלב זה.  450-כ

 

 
 
 

 :דגשים להגשת המכרז
 
בשני העתקים אחד כרוך והשני לא כרוך וכן על גבי  תוגש( במלואה )כולל נספחיםההצעה  .1

 מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(. ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת.

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .2

 ."ההצעות הגשת

 
ה כ ר ב  ,ב

 
 יערית הרוש

         רכזת מכרזים         


