
תשובהשאלהשאלה' מס

(מ"לא כולל מע)₪  אלף 140-כלשם בניית התכנית והתאמת הצרכים נבקש לקבל תקציב מסגרת לפרויקט1

2
-האם יש אפשרות לתאם סיור נוסף בשטח האירוע ופגישה עם איש טכני מטעם טבע

טק לשם בדיקת השטח ומערכות ההגברה והמולטימדיה

ניתן לתאם סיור מול שמעון 
בתיאום )אלמליח ממפעל טבע 

(מוקדם

האם יש שמירה במקום, משום שמדובר בכנס בוקר יש צורך לערוך הקמה יום לפני3

יש שמירה היקפית של המפעל 
אם לדעת המציע יש . במקום

- צורך בשמירה ייעודית במתחם
.יש לתמחר בהתאם

מה המסר המרכזי שתרצו להעביר בכנס4

 שנות תעשייה 30סקירה של 
השפעה חיובית על - בנאות חובב 

משמעויות וצפייה פני , הסביבה
עתיד בהיבטי תעשייה בכלל 

.ותעשייה ירוקה בפרט

מה הערכים המרכזיים שהרשות מעוניינת להעביר5

 שנות תעשייה 30סקירה של 
השפעה חיובית על - בנאות חובב 

משמעויות וצפייה פני , הסביבה
עתיד בהיבטי תעשייה בכלל 

.ותעשייה ירוקה בפרט

https://youtu.be/_XAyAYlot9Yהאם ניתן לקבל רפרנס לדוגמא לסרטון6

7
מה כמות המרואיינים והאם יש לצלם במספר )כמה ימי צילום יצריך הסרטון 

(לוקיישנים

. תלוי בתוכן הסרטון שיוצע. 
לא נדרש סרטון - באופן כללי 

" כבדים"עם תחקיר וראיונות 
"אווירה"אלא יותר 

אפשרי, תלוי בתוכן שיוצעהאם הסרטון כולל ראיונות8

האם הסרטון כולל שימוש בקטעי ארכיון9
תינתן עדיפות לסרטון , אפשרי

עם קטעי ארכיון הנמצאים 
במועצה

האם תרצו לעשות שימוש מסחרי בסרטון לאחר מכן10
שימוש לאחר הכנס , בהחלט

לטובת העלאה ליוטיוב ופייסבוק

11
ישנם ממליצים שאינם יכולים לחתום על מסמך , בנוגע למילוי נספח הממליצים

האם ניתן להתקשר לממליצים אלה ולקבל המלצה טלפונית, (נהלי הארגון)חיצוני 

 המלצות כתובות 2יש להציג 
ולהפנות לממליצים נוספים עם 

פירוט איש קשר

 לעיל1ראה תשובה  מה אומדן התקציב לכנס12

לא רלוונטימה היה תקציב הכנס בשנים קודמות13

14
.  שנה למועצה30הכנס אמור להיות בסימן 

? האם ישנה בשורה באירוע
?מה הכותרת למעטפת הכנס, במידה ויש כזאת

 שנות תעשייה 30סקירה של 
השפעה חיובית על - בנאות חובב 

משמעויות וצפייה פני , הסביבה
עתיד בהיבטי תעשייה בכלל 

.ותעשייה ירוקה בפרט

15

האם התוכן המקצועי באחריות ההפקה או המועצה

התוכן באחריות המציע הזוכה 
אשר נדרש בהצעתו לתמחר 

שהינו סעיף " מנהל תוכן"
בהצעת המחיר של חברת 

כמובן שהמועצה תאשר . ההפקה
.ותתווה את המסרים והדרך

את . נודה אם נוכל לראות את תכנית הכנס הקודם– ? מה היה בכנסים קודמים16
.(פאנלים מקצועיים וכדומה/ כמו לדוגמה אם מדובר בהרצאות )המבנה שלו 

https://youtu.be/_XAyAYlot9Y

https://youtu.be/_XAyAYlot9Y
https://youtu.be/_XAyAYlot9Y


17

האם הציוד הקיים באודיטוריום של טבע טק עונה על צורכי הכנס או שיש צורך 
.אם כן אנא ציינו מה קיים? בתוספות ציוד

 בסיור שהתקיים בטבע הוצג מה 
יש להתייחס - לגבי צורך . קיים

לכתב הכמויות במכרז כמו כן 
 לעיל2ראה תשובה 

18
האם ניתן לשלב תכנים בנוסף לכנס המקצועי

ניתן להציע תכנים נוספים 
שיישקלו במסגרת ההצעה

,  אם תוכלו, נבקש.  נרשם כי על המציע לצרף פרוטוקול סיור מציעים4.4 בסעיף 19
?7.7.19-לשלוח לנו את פרוטוקול הסיור שהתקיים ב

מצורף

..." אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז" למסמכי המכרז נרשם 15.4בסעיף 20
האם . הטבלה במסמכי המכרז קטנה ואינה מתאימה, לצורך הוכחת ניסיון המציע

?ניתן לצרף קבצים נלווים לצורך הוכחת ניסיון המציע

ניתן לצרף קבצים נלווים 
זה' בפורמט דומה לצורך סע

21

?לאיזו מטרה נדרש סעיף הרישוי, במידה ולא בונים אוהל

במידה ולא בונים אוהל יש 
להציג מסמכי יועץ בטיחות וכן 
שאר הנדרש בסעיף זה מלבד 

הרישוי


