
 

 

 
 

 למתן שירותי הפקת אירועים -מכרז מסגרת –201950/ מס'מכרז 
 
 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 

1.   

שהמציעים נדרשים להציג  Case Study-במסגרת ה
איש  10,000)נספח יא'(, יש להציג מענה לאירוע של 

 ומע"מ. מניסיוננ₪+ 500,000של  מקסימליבתקציב 
-יתן להפיק אירוע להרב, הן בהיקפים והן בשנים, לא נ

איש בתקציב זה, שכן עלויות הרישוי בלבד  10,000
)שיטור, אבטחה, גידור, מחסומים, מהנדסים, חניות 

באתרים ₪  500,000ויתר הדרישות( עשויות לעלות על 
איש. וגם  10,000הרלוונטיים בהם ניתן לקיים אירוע ל

במקרים ובאתרים בהם ניתן להוזיל את עלויות 
ובר בתקציב שאינו תואם את הבריף לו הרישוי, מד

 נדרשנו לספק מענה.

 Case Study-הסכום שהוגדר ל
הינו לצורך קביעת מסגרת האירוע 

 והכוונה בלבד.
ניתן לחרוג מהסך הנ"ל ככל ויש 

 לכך הצדקה.

2.   

בהתאם, נבקש את הבהרתכם בנושא או לחלופין נבקש 
 Case Studyלעדכן את הסכום כך שניתן יהיה להציג 

 ריאלי שתואם את דרישתכם.

 ראה תשובה לעיל.

3.   

שנית, מועד הגשת ההצעות במכרז קבוע ליום 
. הימים של סוף חודש אוגוסט )סוף חופשת 25.8.2019

הקיץ( הנם ימים בהם ספקים רבים, מפיקים, אנשי 
תוכן ועוד נמצאים בחופשה שנתית לרגל "החופש 

 הגדול".

כדי להביא במסגרת המכרז את ההצעה המדויקת 
ביותר, בלוחות זמנים סבירים, נבקש דחייה קלה 

 5-נוספת במועד הגשת ההצעות, כך שההצעה תוגש כ
ימים לאחר תום חודש אוגוסט. אנו סבורים שדחייה 

שכן דחייה כאמור  –קלה שכזו תיטיב עם עורך המכרז 
א לשיפור תגדיל את מספר המשתתפים במכרז, וכן תבי

 ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז.

 

מועד הגשת ההצעות יישאר בעינו 
בשעה  25.8.2019הקבוע ליום 

12:00. 

4.   

מפנה את תשומת ליבכם כי אישור רו"ח הנדרש 
במכרז מציין כי רואה החשבון ביקר נתוני מחזור 

הכלולים בהצהרת המציע  2018עד  2016כספי לשנים 
ומסומנת בחומת רואה המצורפת לדוח רואה חשבון 

 החשבון לשם זיהוי.
לא ראיתי שיש במסמכי המכרז הצהרת המציע על 
מחזורים הממוצעים אותם מצהיר המציע ואותם 

 .מאשר רואה החשבון ומצרף לדוח הביקורת שלו

 

יש לצרף הצהרה בנוסח חופשי של 
מורשה החתימה במציע, התואמת 

 את התוכן הנדרש באישור.

5.   
במידה ואני רוצה להתמודד לשתי קטגוריות )אירועים 

 15גדולים וקטנים( אז אני צריך לתת דוגמאות של 
 קטנים ? ( 5גדולים ו  10אירועים )

יש לתת דוגמאות לשתי 
 הקטגוריות בהתאם לתנאי הסף.

  

 

 

 

 ___________________________חתימת המציע


