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 14.3.21 תאריך:         

 

מתן הצעות מחיר לאירוח הכנס  - 20/21מכרז פומבי מס' ל 1הבהרה מס' הנדון: 

   השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי, עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם

 

 

  

 תשובה שאלה מס' סעיף מספר

 16:00, בשעה 18.3.21יום ה',  עד מתי ניתן להגיש את ההצעות לכנס   נספח א , 2עמוד    .1

 1ב'נספח , 20עמוד   .2

מפרט  /מפרט טכני -

   'ד 5 סעיף, דרישות

 2-האם יש חובה שאולם המליאה יתפצל ל 

 חדרים? 

מתאים ל  האולם מספיק גדול,אם 

קבוצות  2ויכול להכיל איש,  250

, אין צורך לפצל במרחק סבירבמקביל 

 את האולם באמצעות קיר

נספח א' ,  ,5 עמוד  .3

   6.4סעיף 

ליחיד בחדר או בהצעה מתייחס האם המחיר 

   ליחיד חלק מחדר זוגי

הכוונה למחיר כולל מע"מ למשתתף  

בנפרד  יש לצייןבחדר זוגי. כמו כן, 

עלות כוללת מע"מ למשתתף בחדר 

 יחיד

נספח א' , 3עמוד  .4

   2.2סעיף 

כוכבים והמלונות שיש  4במכרז רשום מלונות 

 ) דה לקס 5לנו במרכז הם 

, כוכבים 4מלון ברמת אירוח המינימום 

אין מניעה להציע מלון ברמת אירוח 

גבוהה יותר ובלבד שהמחיר המירבי 

   לא יחרוג מהמחיר הנקוב במכרז.

 1ב', נספח 20עמוד  .5

טכני/מפרט מפרט  –

 ג' 5, סעיף דרישות

סדר הישיבה באולם המליאה חייב  האם ניתן להציע סדר ישיבה אלטרנטיבי ?

 להיות סביב שולחנות וללא גב למרצה
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 תשובה שאלה מס' סעיף מספר

 1, נספח ב'20עמוד  . 6

מפרט טכני/מפרט  –

 5 פיםדרישות, סעי

 ה' 5, ג'

האם נדרשים לוחות  –פוסטרים גדולים 

 לתליית הפוסטרים ?

כמה פוסטרים צפויים להיתלות ? לכל ימי  

 הכינוס ? 

 האם נדרש אדם לסייע בתליית הפוסטרים ?

 

נדרש מקום להעמדת מיצגים 

, בשלב זה אין באולם /במבואה

 אפשרות לדעת בכמה מיצגים מדובר.

יועמד איש טכני לטובת מארגני הכנס 

 לאורך שעות הפעילות.

 

 1, נספח ב'20עמוד  . 7

מפרט טכני/מפרט  –

 'ד 5דרישות, סעיף 

 מה הישיבה המועדפת ? –חדרי  פיצול 

 

חדרי הפעילות מיועדים ללמידה 

משתתפים.  25קבוצתית ולהכיל כ 

הישיבה המועדפת בחדרי הפיצול 

 בצורת ח' או במעגל, ללא שולחנות

 1, נספח ב'20עמוד  .8

מפרט טכני/מפרט  –

 ג' 5דרישות, סעיף 

 פעילות = כנס / הרצאות ?

 

אולם המליאה מיועד רוב הזמן 

להתכנסות לצורך הרצאות וחדרי 

 הפיצול לצורך סדנאות.

 1, נספח ב'20עמוד  . 9

מפרט טכני/מפרט  –

 ג' 5דרישות, סעיף 

 למה הכוונה פעילות ערב / מופעים ?

 

אולם הכנסים נדרש כמרחב לפעילות 

)מופע/ פעילות  שולחנותערב ללא 

 . חברתית(

 1, נספח ב'20עמוד  . 10

מפרט טכני/מפרט  –

 ג' 5דרישות, סעיף 

התייחסות לאמצעים טכנולוגיים הקיימים 

 באולם? 

 

על האולם להיות מותאם להרצאות 

ומצגות ומצויד באמצעים טכניים 

המאפשרים הקרנה וצפייה 

אופטימליים מכל מקום ישיבה באולם. 

זה:  במה / אזור מוגבה עם ובכלל 

 10אפשרות להעמדה של שולחן ועד 

כסאות, ברקו, מסכים, מערכת 

הגברה, מערכת תאורה, מיקרופון 

רגיל ומיקרופון אלחוטי , אינטרנט 

חופשי. במידה ויידרש לפעילות ערב 

באולם שימוש במערכת הגברה 

המותאמת למופעים, תתאפשר הזמנה 

 באופן עצמאי של מארגני הכנס.

 האם יש צורך במיתוג האירוע ? כללי . 11

 

 אין צורך במיתוג האירוע
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 יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז.

 

 ______________________________ חתימת המציע 

 

 תשובה שאלה מס' סעיף מספר

 האם יש צורך בתגי שם ? כללי 12

 

 אין צורך בתגי שם 

, נספח ב' 14עמוד  13

הסכם המכרז, סעיף 

3.3.1.4 

 האם יש צורך באזור רישום ?

 כולל עמדות / דיילות ?

במבואה/ צורך בעמדת רישום יש 

. הרישום רחבה בסמוך לאולם הכנס

מתקיים באמצעות הצוות המארגן, 

חלוקת החדרים מתקיימת באמצעות 

 צוות המלון.


