מסמך הבהרה מס' 1
קול קורא
להציע הצעות לקבלת רשות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר בפארק אופירה באילת להפקה והפעלה של תערוכה בינלאומית

הודעה למשתתפים במכרז

17.2.21
מצ"ב תשובות התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ) ( להלן" :התאגיד") לשאלות הבהרה שהוגשו ע"י מציעים פוטנציאליים.
תשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
בהתאם לסעיף  11לחלק א' במכרז ,על המשתתפים לצרף הודעה זו להצעתם ,כשהיא חתומה על ידם.

בכבוד רב,
התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ

סעיף

שאלה

תשובה

מס' חלק
1

א

4-6.3

הניסיון של המציע בתחום נשוא הבקשה הינו גם הניסיון הוא
של אחד מבעלי השליטה במציע  /חברת האם /חברות אחיות
של החברה.

ניתן לראות בניסיון של חברת האם או בעלי השליטה במציע בכפוף לכך
שיחס האחזקות במציע ישאר כפי שהוא בעת הגשת ההצעה

2

א

ב' 3

תערוכה בינלאומית – מבקשים לחדד "בינלאומי"  ,התערוכה
הינה חלק ממגוון פסטיבלים של אחד מבעלי השליטה /נציגויות
החברה ,במציע המתרחשים בו זמנית ברחבי העולם (על כן
נרשם בינלאומי) – תחת מותג שם אחד לכלל הפסטיבלים
בעולם .ובצורה זו ,כחלק מקמפיין בינלאומי ,תקודם העיר אילת
לתיירות בעולם בכלל נציגויות החברה כחלק ממותג גלובלי.

אין שינוי בהגדרת הסע'.

________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה
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חלוקת התערוכות לשתיים-שלוש תערוכות שונות משבש את כל
החישובים העיסקיים שלנו בקשר להצעה ולפיכך מבוקש לבטל
סעיף זה.
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במסגרת התשלום שיציע המציע ,התאגיד יגדר את השטח .כל עלויות
גידור השטח יעשה ע"י התאגיד.
כמו כן יש להוסיף כי מותר למציע להשתמש בתשתיות הקיימות חיבור לחשמל ומים יהיו על חשבון המציע.
בפארק (חיבור למערכת החשמל  /מים בפארק).

5

א

37

6
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הואיל  2בהואיל השני מבוקש להבהיר כי התערוכה הינה חלק ממגוון
פסטיבלים של אחד מבעלי השליטה במציע המתרחשים בו
זמנית ברחבי העולם.

החברה מבקשת להשאיר בחסיון מלא ושמירה על זכויות
יוצרים על כל תוכניות הפארק ,עיצובים ,מייצגים ,ותוכנית
עיסקית ,נתונים חשבוניים של פארקים בעולם משנים קודמות
באם יוצגו וכן רעיונות שיועלו בפרט רעיונות שיווקיים ,ותכנים
פרסומיים.

המציע יציע תערוכה אחת וינקוב במועדי התערוכה.

אין שינוי בסע' .ככל ומציע סבור כי חלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד
מסחרי או מקצועי והוא מתנגד להתיר עיון בהם למשתתפים שלא זכו
בהזמנה ,עליו לציין בכתב את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים.

אין שינוי בסע'
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להוסיף בסופו כי מותר למציע לקיים פעילות נוספת של דוכני
מזון ,שתיה ,מזכרות ומרצ'נדייז – ממותגים עם שם העיר ולוגו
הפסטיבל המתקיים.

אין מניעה מבחינת התאגיד למכירת מזון קל ושתיה קלה ומזכרות
הקשורים לאירוע בלבד וזאת בכפוף לקבלת היתר ע"פ רישיון האירוע
ושלא פוגע בעסקים המתנהלים בפארק
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32

מבקשים לשלב מוזיקה וקולות המכניסים אוירה למקום
ולמייצגים כחלק בלתי נפרד מהתערוכה .יש לעדכן את הסעיף
בהתאם (לא מוזיקה רועשת).

אין שינוי בסע'
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ב

86

כי החברה תאשר את ההסבה אם יתברר כי יש להירשם תחת
חברה אחרת במע"מ אילת שתהא חברת בת של החברה
המציעה.

ראו סע'  .87אין שינוי בסע'

________________
שם המציע

________________________
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