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 הדלקת לטקס ובימוי הפקה לניהול 13/2019' מס מכרז- 4.8.2019  ביום שנערך מציעים סיור פרוטוקול
  ל"ובחו בארץ איבה פעולות לחללי הממלכתי האזכרה לטקס הפקה ולניהול המשואות

  

מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בתחתית העמוד, לחוברת  פרוטוקול זה .1

 .ההצעה המוגשת למזמין

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמין,   .2
וכן כל  המכרזר במסמכי השינויים היחידים מהאמוו ההבהרותככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. 

הבהרות ו/או מענה לשאלות שיצאו ה, ובמכתבי זה בפרוטוקולהפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 
 .המזמין אתמ

 
 משתתפים: . 3

   ההסברה מרכז מנהל סגנית -אברמוביץ ירדני שרון
  ההסברה מרכז, טקסים תחום מנהלת -עזרא חגית
  והספורט התרבות משרד, חשב סגן, שושנה איתמררו"ח 

  ההסברה מרכז, ש"יועמ, דראושה פאדיה ד"עו
 
זה  בסיורסיור שטח ברחבת טקס הדלקת המשואות וברחבת טקס אזכרה לחללי פעולות איבה.  נערך תחילה. 4

 לאומנים הערכות אזורי, תפאורה, טריבונות מיקום, יםהטקס מבנה, קהל כניסות: הבאים נושאיםלדגשים  ניתנו
 .צבא אזורי ושילוב

 
 פעולות לחללי האזכרה טקס מבנה על הסבר וכן מפורט באופןהדלקת המשואות  טקסמבנה  עלהסבר  ניתן. 5

  .איבה
. מרכזי נושא ייקבע בו המועד לעניין הערכות ניתנו. 72 -ה העצמאות לשנת ימרכז נושא  נקבע טרם כי סברוה. 6

 ולפעול ספציפי לנושא להתייחס מבלי פריזנטציה/הראיון במסגרת תכניותיהם את גיהצל המציעים על כי  יובהר
 ביטוי לידי המביאה אומנותית ותכנית הפקה תכנית להציע" :זשל מסמכי המכר 1'א לנספח 1.3 סעיףל  בהתאם

 ."וסמליה מורשתה, ערכיה, הישראלית הגאווה את
 תוכנית ואת המשואות הדלקת טקס של והבימוי ההפקה תוכנית את הציגל יש הריאיון במהלך כי הובהר. 7

ולתנאים  לדרישות התאם והכל מפורט באופן איבה פעולות לחללי הממלכתי האזכרה טקס של ההפקה
  .המכרז הרלוונטיים במסמכי 

 מדויקת, המלא מודפסת,  בצורה המכרז של ההצעה וחוברת המכרז מסמכי הגשת חשיבות לעניין דגשים ניתנו. 8
הוסבר חשיבות ההקפדה על נוסח מדוייק של ערבות . הנדרשים המסמכים כל ובצירוף הניתן ככל ומפורטת

ההצעה בהתאם לנוסח שבמכרז, הגשת מסמכי מכרז חתומים ומאושרים כנדרש וכן צירוף כל האישורים 
 בהתאם להוראות המכרז והמענה לשאלות הבהרה.  הנדרשים והנספחים 

  .המשפטי הייעוץ ידי על דגשים ניתנו. 9
  .החשבות ידי על דגשים ניתנו. 10
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