
    

 

 

 

 

 

                 

  
 

 
 , 02-5411196, טל': 91490, ירושלים 49100משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בניין ג', ת.ד.              
   http://www.mcs.gov.il  )תרבות וספורט( :האתר באינטרנטכתובת  mimi@most.gov.il: דוא"ל              

 

1 

 באלול תשע"זטו' 

 2017 ספטמבר 6

 

 

 המשואות הדלקת טקס לבימוי 25/2017 מס' ז פומבימכרההבהרה במסגרת מענה לשאלות ן: הנדו

8201 

 

 :כללי  .1

 לשאלות. המזמין/המשרד, להלן תשובות מכרזהעל פי מסמכי  ובהתאם לסמכותו  בתגובה לשאלות המציעים.1.1

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח .1.2

 .נענתה כל שאלה

 מלכתחילה מכרזהכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי .1.3

 ויחייבו את המציעים. 

 .מכרזהזה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  מסמךאם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים באלא  .1.4

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם .1.5

ור או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמהמזמין/המשרד ו/

י הבהרות נוספים סמכיזה בלבד, ובמ סמךוכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במ המכרזבמסמכי 

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו. אתשיצאו מ

 מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .1.6

 יש לצרף מסמך זה להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד. .1.7

 

 :ידי המשרד-שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על מצ"ב להלן .2

mailto:mimi@most.gov.il
http://www.mcs.gov.il/


 

  

 
 , 02-5411196, טל': 91490, ירושלים 49100משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בניין ג', ת.ד.              
   http://www.mcs.gov.il  )תרבות וספורט( :האתר באינטרנטכתובת  mimi@most.gov.il: דוא"ל              

 

 

2 

 מס'

סעיף 

סמכי במ

 מכרזה

עמ' 

 תשובה שאלה במכרז

לגבי האם ניתן להשתמש בניסיון  10 9.2  .1

ימים לאחר  7אירוע שיתקיים 

הצעות הגשת האחרון למועד ה

 מכרז?ל

  לא.

האם צריך להציג הדמיות במה  12 10.19  .2

עד  -גשת ההצעות למכרזבשלב ה

 ?19.9 -ה

 3-2כן.  יש להגיש הצעה רעיונית לבמה כולל 

 הדמיות.

בהצעה למכרז נדרש להציג האם  12 10.19  .3

 תכנון והדמיות במה ?

 3-2להגיש הצעה רעיונית לבמה כולל כן.  יש 

 הדמיות.

 אנו נדרשים להגיש עותק דיגיטלי. 14 13.1  .4

האם קיים קובץ דיגיטלי שניתן 

להוריד ולמלא או שעלינו לבנות 

 כזה?

העותק הדיגיטלי נדרש להיות זהה לעותקים 

הקשיחים. יש לסרוק את עותק המקור ולהגישו 

 ע"ג מדיה מגנטית. 

טקס מצטיינים של חברה האם  17 15.6.1  .5

בנק או  עובדילמשל, כנס  ,כלשהי

מצטייני סוכני ביטוח, במהלכו 

 ,מצטיינים על הבמה 80עולים 

, ושרים שיר מקבלים תעודה

יכללו כמשתתפי במה, למרות 

שהם לא זמרים שחקנים רקדנים 

 ?או אומני במה

משתתפי במה להמכרז היא במסמכי  הכוונהלא. 

 אמנותיים.
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6.  12.4.1 

ונספח 

הצעת  -7ב'

 המחיר

האם הצעת המחיר צריכה לכלול  13

אנשי מקצוע נוספים שלא פורטו 

כמו למשל כוריאגרף, מלבישה, 

 מאפרת וכו'? 

לא. הצעת המחיר צריכה לכלול אך ורק את אנשי 

 מפרט השירותים.  –המקצוע האמורים בנספח א' 

7.  12.4.1 

ונספח 

הצעת  -7ב'

 המחיר

האם הצעת המחיר צריכה לכלול  13

גם וידאו ארט למסכים? סטודיו 

 מולטימדיה ועלויות ימי צילום? 

 . 6לא. ראה תשובה לשאלה 

8.  12.4.1 

ונספח 

הצעת  -7ב'

 המחיר

האם הצעת המחיר של המנהל  13

המוסיקלי צריכה לכלול גם את 

עלויות ההפקה המוסיקלית או 

 רק את שכרו?

 שכרו בלבד.את 

9.  12.4.1 

ונספח 

הצעת  -7ב'

 המחיר

יר צריכה לכלול האם הצעת המח 13

 ?את עלות התסריטאי

 לא.

נספחים   .10

 3ה-1ה

גם  מסמכי המכרז ישנםבסוף  114

 .מפרטי תאורה, סאונד ווידאו

האם נדרש להציג מפרט כזה 

 במכרז?

לא. המפרטים שצורפו למסמכי המכרז צורפו 

סדרי הגודל  הדגמה של לצורך המחשה ו

 הנדרשים בטקס הדלקת המשואות. 

-ישנו כבר מיתוג לחגיגות ההאם   כללי  .11

 למדינת ישראל? 70

למדינת  70-לא. טרם נקבע המיתוג לחגיגות ה

 ישראל.

אוטוקאד/ האם ניתן לקבל   כללי  .12

 שרטוט של הר הרצל?

בהר  קובץ ובו שרטוט שטח הטקס כן. מצ"ב

 הרצל. 
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