
             

  

  הבהרה תשובות לשאלות

 01/2020מכרז מס' 

לאומי באילת   הפקת פסטיבל הג'ז הבי

  

אי המכרזהתאגידלהלן פרוט תשובות ועדת המכרזים של התאגיד, לשאלות אשר הגיעו אל    , בקשר לת

פרד מהמכרז.   מסמך זה מהווה חלק בלתי 

  

ו    : שאלה . 1  מהו חודש  מדד הבסיס לערבות המכרז ? –ח ערבות המכרז סב

ו חודש פברואר     : תשובה  2020חודש מדד הבסיס ה

 

ו  –. 1.5.5סעיף     :שאלה . 2 ותי ה הל האומ  בקש הבהרה של הסעיף, והאם תשלום שכר המ

  חלק מתקציב האירוע ? מדוע כתוב בסעיף כי הזוכה מתחייב "להיות אחראי     

  לתשלום הוצאות השכר.." בעוד ההסכם הוא שהאחריות הכספית היא של התאגיד ?     

  מתקציב הפסטיבל.הוא האחראי על התשלום  המפיק    :תשובה

 

בקש הבהרה לסעיף זה. – 1.5.10סעיף   :  שאלה . 3 ה במילים "כיסוי ההוצאות"?   למה הכוו

אים , קוקטייל ראש  לרבות: כל ההוצאות הכרוכות בגין פעולות אלו  :  תשובה מסיבת עיתו

לקחו בחשבון במסגרת תקציב יוכד', אשר י העיר, אחזקה ועדכון אתר הפסטיבל

  .בליהפסט

  

ו כי האחריות הכלכלית של הפסטיבל היא של  –בהסכם  35סעיף   :  שאלה . 4 ים הב  בישיבת קבל

  ?  אחראי לתשלוםהתאגיד, מדוע אם כך כתוב שהמפיק     

  אי לתשלום ללא חריגה מתקציב הפסטיבל, חריגה ללא אישור תחול על המפיק אחר  :  תשובה

  המפיק.     

  

  



 מש"ח , באישור התאגיד,  4 –במידה והתקציב הבסיסי של הפסטיבל יעבור את ה   :  שאלה . 5

  האם שכר ההפקה ייגזר מסך התקציב שאושר בפועל .

 לא.  :  תשובה

  

ספחים  – 3אשר מוזכרים בפירוט מעטפה מס' ג' 5ב', 5א', 5ספחים   :  שאלה . 6  לאיזה 

ספחים כאלה במסמכי המכרז.     ו  ים? לא מצא   מתכוו

ה   :  תשובה   ספחטעות סופר, הכוו   .בלבד 5 ל

  

ן כלולות בתקציב   :  שאלה . 7 וער הן חוץ תקציביות ושהן אי אות ה  בקש הבהרה כי סד

קבל     וסף הזה   את עמלת ההפקה. הבסיסי, וגם כי בגין התקציב ה

ן כלולות בתקציב   : תשובה וער אי אות ה ן כלולות בעמלת ההפקה.הפסטיבל סד   ואי

  

סות של הפסטיבל?  :  שאלה . 8 סת לתקציב ההכ כ סה של אגודת ידידי הפסטיבל   האם ההכ

  לא.  : תשובה

  

ו     הערה :  . 9  .13:00בשעה  10/3/2020מועד חדש להגשת הצעת המכרז ה

ות החדשות ביטוח ודרישות  וסח     הערה :  .10   יועלה לאתר בימים הקרובים. על פי התק

 

 

  

  

  

  


