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יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט – 1969
מכרז פומבי מס'  - 4/2018הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי קונספט
וקריאטיב ,בימוי והפקה לאירוע השנתי לרגל יום היציאה והגירוש של היהודים
מארצות ערב ואיראן בסימן שנות ה 70-למדינה
פרוטוקול שאלות והבהרות והודעה על הוספת מועד פרזנטציות
עמ'
מס'
שאלה במכרז

תשובה

סעיף
במכרז

שאלה

1

3

2

לא .ראו סעיף (2א)( )1למסמכי ההזמנה
האם לצורך עמידה בתנאי הסף – 'מחזור
שנתי' ,ניתן שהמציע יהיה שני גופים שחברו למכרז.
יחד לצורך הפקת האירוע?

2

11

נספח א'
סעיףא()2

האם הכוונה ב'אמן מייצג' שיהיה בן/בת
מאותה ארץ מוצא או ניתן להביא אמן/נית
שייצגו את ארץ המוצא בנמבר אשר
נכתב/הולחן וכו' ע"י בן/בת מאותה ארץ
המוצא?
למשל :אמן  Xשיבצע שיר/סיפור/לחן
מלבנון?

ככלל ,האומנים המופיעים צרכים להיות
מאחת ארצות המוצא המצוינות בחוק אך
אומן ספציפי אינו חייב לשיר שיר שקשור
בהכרח לארץ המוצא שלו.
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19

נספח א'2

במידה ומביאים אמנים (יהודים) מחו"ל
האם האירוח שלהם (אש"ל) חל על המציע?

כן.

האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז ע"מ
?word

לא ניתן.
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12

נספח א'
סעיף
ב()11

האם עמדות הרישום צריכות לכלול :טופס
רישום אינטרנטי?

כן .הזמנת כרטיסים תעשה באמצעות
המוקד המצוין במכרז .לאחר שהקהל קיבל
את הכרטיסים יש לוודא שבוע לפני האירוע
אישורי הגעה או באמצעות טלפון או
באמצעות שליחת הודעה .ביום האירוע יש
להקים  12עמדות רישום בהם הקהל יציג
את הכרטיס ויוכל להיכנס .יש אפשרות
לעשות זאת באמצעות בר קוד שיש על גב
הכרטיס או באמצעות רישום מקוון.
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12

נספח א'
סעיף
ב()11

האם מתקבלות רשימות דיוור לטובת
ההרשמה והאם יש דרישה לפניה במייל או
לפניה טלפונית לאורחים?

כן .יש לבצע פנייה טלפונית לאורחים או
לשלוח הודעות לאישור הגעה.
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12

נספח א'
סעיף
ב()11

מהו משך הזמן שנדרשות עמדות הרישום
לפעול במהלך האירוע והאם יש כמות
עמדות מינימלית נדרשת?

עד כשעה וחצי לאחר תחילת האירוע12 .
עמדות.

8

נספח א'2

סעיף 17
לחוזה
בנייני

נדרשת הבהרה באשר לשירותי הסדרנות
שכן ,סעיף  17מול בנייני האומה קובע כי
יסופקו שירותי סדרנים ככל שיידרש ,אך
בהערות בכתב ההרשאה ,באותו מסמך,

מדובר בכמות אנשים מאוד גדולה לכניסה
אחת ,לכן על הסדרנים לגרום לכניסה
נעימה ולא צפופה .בין היתר ,על הסדרנים
להוביל את הקהל לאולם ,לוודא שלא

4

1

האומה

נכתב כי שירותי הסדרנות אינם כלולים.

נספח א'
סעיף
ב()11
נספח א'
סעיפים
ד(+ )3ד()8

עמדות רישום וקבלה כולל סידורי
ההושבה -האם נדרשים תגים?

יושבים במקומות  VIPולדאוג שכולם
ישובים בתחילת האירוע .בסוף האירוע ,על
הסדרנים להוביל את הקהל לדלתות
היציאה ועוד.
יצוין ,כי בנייני האומה מספקים 10
סדרנים/תולשי כרטיסים .מעבר לכך
ובמידת הצורך יש להוסיף סדרנים והכל
בהתאם לאמור לעיל ובנספח א' להזמנה
למכרז לרבות בסעיף ד( )7לנספח זה וכן ככל
שיידרש על פי צרכי האירוע.
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12

10

12-13

11

21

12

1

כללי
הפקה
סעיף (1ב)

אין צורך בתגים.

בתאריך  28.11.2018מתקיים אירוע באולם,
נדרש יום הקמה ב ,28.11 -האם כלול
ולפיכך כתב ההרשאה עם בנייני האומה
בהתקשרות המשרד עם בנייני האומה?
מאפשר הקמה רק מתאריך 29.11
במידה ולא כלול ויש צורך ביום הקמה
האם נדרש לתקצב אותו או שהוא יחול על עם זאת ,נאמר לנו על ידי בנייני האומה כי
במידת האפשר לאחר סיום האירוע בתאריך
המזמין?
 28.11ניתן יהיה להתחיל בהקמה ,אך לא
ניתן להתחייב על כך.
לשכת השרה ולשכת המנכ"ל – כ20-
כיבוד מכובדים  -לאיזו כמות להתייחס?
מוזמנים.
יש להתייחס ל 10-הארצות כמצוין במכרז.
אנו מבקשים לדעת האם האירוע מחייב
התייחסות רק ל  10העדות שמניתם ,או
מעבר לכך ,ניתן להתייחס לארץ אחת או
הכורדים
שאפשר להכניס עדות נוספות כמו
שתיים נוספות.
לדוגמה?

הודעה על הוספת מועד פרזנטציות
בעקבות פנייה שנתקבלה ,ניתן עוד מועד לפרזנטציות כך שבנוסף למועדי הפרזנטציות שנקבעו
במכרז ( 15.8.2018ו )16.8.2018 -או במקום אחד ממועדים אלה בהתאם לצורך ,יתקיימו
פרזנטציות גם בתאריך  .20.8.2018על המציעים להיערך לזימון לפרזנטציה גם במועד זה.

לתשומת ליבכם:
יש להגיש פרוטוקול זה חתום בחתימה ע"י מורשי חתימה בצירוף חותמת ולצרפו עם שאר
מסמכי ההצעה.
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