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 ________________________                             ____________________ 

 וחותמת שם המציע                                                         חתימה  

 לכבוד
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות  

 שלום רב, 

 אירועי יום העצמאות הפקת ל  06/2023 מכרז: הנדון
 

, כפי לותת המועצה לשאות הבהרה ותשובו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלהמועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ההבהרה, ות המועצה לשאלוהמכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובשהופנו אליה על ידי משתתפי  

נפרד  בלתי  חלק  ומהווים  המכרז  מסמכי  לכלל  מתווספים  שצורפו,  ככל  לו,  המצורפים  והנספחים  זה  הבהרות  מסמך 
 ומחייב הימנו.

 שאלות הבהרה: .א

 תשובה  שאלה  נושא מס'

במה   .1
 מרכזית 

שציינתם  .א מהמחירים  אחד  כל  האם 
לשלושת הלהקות )טיפקס, גימבו ג'יי  
ולהקת הבית( אלו מחירים שכוללים 

+ הגברה   + לאומנים  השכר   את 
יתר  וכל   + נגינה  כלי   + תאורה 
מאומנים  אחד  שכל  הטכני  המפרט 

 אלו מבקשים? 
 

אם ה?  באחריות המפיק הקמת הבמ  .ב
 כן, מהן מידותיה והגובה שלה? 

 
האם נדרש להיות גב במה   –גב במה   .ג

 רגיל או מסך לדים? 

כל  ב.  כוללים שכר אמנים בלבד  שצויינו  המחירים .א
, כלי נגינה וכל הגברה,  תאורההקשור לעלויות של  

לאומן הנדרש  הטכני  המפרט  הספק    -יתר  על 
האמנים,   מול  ישירות  לטפל  האחריות  מוטלת 

 לרבות נשיאה בעלויות אלו. 
 

קיימת  .ב האירוע  יתקיים  בו  אטד  פארק  במתחם 
של הבמה המובנית בפארק   תמונהבמה מובנית,  

ניתן   ,כמו כן.  למסמך זהנספח א'  כמצ"ב    –אטד  
באתר ו/או לצפות במתחם    יר במקוםילהגיע ולס

 .של הוועדה המקומית לתכנון ובניה עומר gisה 
 
 . גב במה רגיל .ג

במת   .2
 ההרקד

להקים  .א שיש  נוספת  במה  זו  האם 
שתפעל בו זמנית עם הבמה המרכזית  

 מרכזית?  האו שמדובר באותה הבמה  
 במידה וזו במה נוספת שיש להקים :  .ב

 מהן המידות וגובה הנדרשים? -
הגברה,  - הנדרש?  טכני  מפרט 

 תאורה, הקרנה ודברים נוספים?

בין    ,בבמה המרכזיתלא מדובר בבמה נוספת אלא   .א
20:00-20:50 . 

 . לא נדרשת במה נוספת להרקדהכאמור,  .ב

 האם נדרש צילום כלשהו באירוע?   צילום  .3

 

כל מציע    ,עם זאת.  המועצה לא דורשת צלם לאירוע
התקציב התוכנית  את  להציג   ת המוצע   יתנדרש 

גרת בחינת האיכות, ולכן כל מציע יכול להפעיל  סבמ
 שיקול דעת. 

מתחם   .4
 נוער

אטרקציות נוספות  האם ניתן להציע   .א
למה  בנוסף  ומיוחדות  אחרות 
לשקול   שתוכלו  כדי  שביקשתם 

 שינויים בתוכן?
ותפאורה   .ב קונספט    –עיצוב  יש  האם 

 מסויים ? 

את   .א להציע  המועצהיש  שביקשה  זאת מה  עם   .  ,
אך   ניתן לשמוע הצעות נוספות במסגרת התקציב

 לא במקום. 
לאחר    ייבנה יחד עם מנהלת התרבות  הקונספט   .ב

 זכייה.

https://v5.gis-net.co.il/v5/omer
https://v5.gis-net.co.il/v5/omer
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מתחם   .5
 ילדים

 

כמה אומנים נדרשים להופיע? לאורך  .א
 כמה זמן? 

לאומנים  .ב הרצוי  הגודל  סדר  מהו 
להיות  יכולים  האם  שיופיעו?  

 אומנים לא מוכרים? 
בנוסף   .ג שלישית  בבמה  מדובר  האם 

 לבמה מרכזית ולבמת ההרקדה?
 להקים:במידה וזו במה נוספת שיש  .ד

 מהן המידות וגובה הנדרשים? -
הגברה, - הנדרש?  טכני   מפרט 

 תאורה, הקרנה ודברים נוספים?

במת  אין דרישה מוגדרת לכמות אומנים ואולם   .א
 . רך כל הערבופעילה לא נדרשת להיות הילדים

תרבות  .ב מחלקת  מול  לאשר  יש  האמנים   את 
 .במסגרת תקציב ותוכנית

ומתחם   .ג ילדים  במת  מרכזית,  במה  את .  נועריש 
עיצוב הבמה    .תציב המועצה  )בלבד(  הבמה עצמה

 . באחריות המציע
 .לא נדרשת במה נוספתכאמור,  .ד

מתחם   .6
 אומנים

תלבושות להחלפת  או   –  האוהל  קיים 
 שהמפיק צריך להקים?  

ילדים בגן  המרכזית  מדובר  הבמה  מאחרי   שנמצא 
אמנים לחדר  נדרש  .שהופך  ים  יגזיבו  4-כ  יםבנוסף 

 להלבשת הילדים הרוקדים.  אשר ישמשו סגורים 

מתחם   .7
צפייה 

 נגיש  

האם מדובר בהקמת מתחם שכזה לבמה  
 מרכזית בלבד או לכל שלושת הבמות? 

האירוע, יש לשים לב שאין מדובר  נדרש להנגיש את  
למתחם  הגישה  להנגשה,  תשתית  עבודות  בביצוע 
סידורי  את  לבצע  נדרש  אך  מונגשים  בו  והטיול 

 הנגישות של האירוע עצמו. 
תכנית   .8

 בטיחות
 נגישותו

האם ניתן לקבל תכנית בטיחות ונגישות  
 ?שעברה לצורך השוואה של שנה

שעברה   שנה  של  בטיחות  ב' מצ"ב    –תכנית   כנספח 
זה. הלב  למסמך  נועדה תשומת  התכנית  צירוף  כי   ,

אין   ואילו  יותר  רחבה  כללי/תמונה  ידע  קבלת  לשם 
בזכויות בהעברת   לפגוע  ו/או  לגרוע  כדי  התכנית 

הנדסה(   מגן  )חברת  התכנית  עורך  של  היוצרים 
בעמוד   יוצרים    2כמפורט  זכויות  בדבר  לתוכנית 

ואיסור העתקה. תשומת לב המציעים לשמירת עניין 
אשר הפרתו תהא באחריות המלאה והבלעדית של   זה

 המציע. 
באחריות    לא נדרשה בשנה שעברה.  –  תכנית נגישות

או  להסתמך  האם  הבלעדית  דעתו  ולשיקול  המציע 
 . להתייחס לתכנית הבטיחות המצורפת

כב"ה /   .9
 מד"א 

ומד"א   כב"ה  של  עלויות  לדעת  ניתן  אם 
 ?משנים קודמות לצורך השוואה

ששו כפי  קודמות  משנים  הידועות  ע"י  להעלויות  מו 
המחיר יכול  ₪.    3,500מד"א  ₪,    6,500  כב"א:  המועצה

לשנה משנה  היקפים    להשתנות  לתעריפים,  בהתאם 
 מצד המועצה לסכום כלשהו. . אין התחייבותוכו

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי
 המועצה מנכ"ל 

 
___________________________________________________________________________________ _ 

נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל 
נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו 

         במכרז.

 __________________  __________________  __________________ 
 חתימה + חותמת  שם המציע תאריך
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