שאלות הבהרה – מכרז מס' 28.202
למתן שרותי הפקה לכנס המועצה לתעשייה ,סביבה וקיימות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב .
מס

עמוד

סעיף /מסמך

 .1עמ' 5
פסקה
אחרונה

סיווג

שאלות

תשובה

משפטי

לפי הרשום ,במידה של דחייה או ביטול בכל עת ,הספק לא יהיה זכאי לפיצוי.
ידוע כי העבודה על קיום האירוע וסגירת חוזים עם ספקי המשנה ,מתבצעת
כשלושה חודשים לפני האירוע .אנו מבקשים יצירת מדרג פיצוי הוגן.

תנאי המכרז יוותר כפי שהם .יצירת מדרש
פיצוי כלשהו ( אם בכלל) הינו לשיקול דעתה
הבלעדי של המועצה ,ובהתאם לנסיבות ,ולא
תהיה לספק כל טענה בשל כך.

4 .2

מסמך 1

מקצועי

רשום שהמיקום יהיה במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב .נבקש להבהיר
היכן יהיה הכנס בתחומי המועצה .האם באולם טבע טק?

מיקום הכנס טרם נקבע ,אולם סביר כי
יתקיים במרכז המבקרים החדש /מבנה
המועצה החדש/אולם מפעל "טבע טק" .

8 .3

3.3

משפטי

האם ניתן להגיש אישור (בנוסח המצורף לתנאי המכרז) המעיד על מחזור גבוה
יותר מהנדרש?

ניתן ,אולם אין בכך בכדי להוות יתרון כלשהו
למציע.

13 .4

4

מקצועי

נא להבהיר בעניין סרטון תדמית – מה אורכו ,האם ניתן יהיה לקבל חומרים
מצולמים מהמועצה?

מדובר בסרטון קצר של דקות בודדות .בכל
מקרה אורך הסרטון יתואם מול המעצה
אורך הסרטון .
ניתן לקבל חומרים מצולמים מהמועצה אך
יש צורך גם בצילומים חדשים.

34 .5

מפרט דפוס

מקצועי

מה הכוונה /לאיזו מטרה נדרש מדבקת עמודים וחלונות? מה יודפס עליה?
מה הכוונה /לאיזו מטרה נדרשת מדבקת גב במה? מה יודפס עליה? כמו כן נא
לאשר שזו מידה במטרים

טרם נקבע מה יודפס על המדבקות ,מדובר על
חלק מעיצוב ומיתוג האירוע.
המידה במטרים .ייתכן שינוי בהתאם לגודל
הבמה.

53 .6

28

מקצועי

הסבירו את הצורך /מפרט של מצלמה במעגל סגור

אין צורך במצלמה במעגל סגור .יודגש כי
המועצה מעוניינת בהפקת סרטון אחרי הכנס
ויהיו חומרי צילום ברמה טובה לשימוש
עתידי של המועצה.

54 .7

30

מקצועי

תוכן -מה המסר המרכזי שתרצו להעביר בכנס?

המסרים המרכזיים שאנו רוצים להעביר
בכנס הם –
 .1מועצה חזקה וירוקה
 .2פיתוח הנגב וקידום תעסוקה נרחבת
בדרום
 .3העלאת המודעות לשינוי התדמית של
המועצה
 .4עידוד כניסת יזמים חדשים .
 .5שיווק פעילות המועצה החוצה

.8

נספח א – כתב
כמויות

מקצועי

האם ניתן לגשת למכרז ללא נושא הניהול דיגיטלי ,שיווק ופרסום והזמנות?

לא ניתן לגשת למכרז ללא רכיב שיווק פרסום
והזמנות.

