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 ' ניסן תשפ"בב

 2022אפריל  03

 

 לכבוד

 משתתפי המכרז שבנדון

 

 שלום רב,

 

 EXPO-MUNI :הפקת יריד השלטון המקומי – 1הנדון: תשובות לשאלות הבהרה 

 וועידת השלטון המקומי

 13/2022 מס'מכרז פומבי 

 , והתשובות להן.האחרון להגשת שאלות הבהרהמועד ללהלן השאלות שנתקבלו עד 

 .המזמיןמחייבות את  שלהלן )והתשובות למסמכי ההבהרות הבאים, ככל שיתפרסמו(תשובות הרק 

 יש לצרף מסמך זה להצעת המשתתף.

אפשרות להציע הצעה רק ליריד ולכנסים ללא הכנס הבינלאומי? מאחר והכנס  האם ישנה: שאלה .1

הבינלאומי מופיע גם במפרט וועידת השלטון אנו מבינים כי ייתכן מבחינתכם הפרדה בנושא וחיבור 

ולפיכך נשאלת השאלה האם ניתן להגיש הצעה ליריד מוני ללא הכנס  ,לכנס השלטון המקומי

 הבינלאומי?

להוראות למשתתפים, נדרשת הפקת כנס בינלאומי בכל אחד  3.1.6-ו 2.1.3בהתאם לסעיף : תשובה

במסגרת היריד )אירוע א'( והן במסגרת ועידת השלטון המקומי )אירוע  הןמהאירועים הראשיים: 

 מלואלפיכך הצעה לכל אחד מהארועים הראשיים )ארוע א' או אירוע ב'( צריכה לכלול את  .ב'(

 שים להפקת הכנס הבינלאומי לאותו האירוע.המרכיבים הנדר

ואולם יובהר בזה כי מש"מ יהא רשאי להכריז על גורם אחד בלבד )המפיק שיבחר להפקת ארוע א' 

או המפיק שיבחר להפקת ארוע ב'( כזוכה לעניין מתן השירותים הלוגיסטיים להפקת הארועים 

 הוראות למשתתפים(.ל 5הבינלאומיים )השירותים כאמור במפרט המצורף כנספח א'

תוכן לטובת היריד העמדת מנהל  – להוראות למשתתפים( 9)עמ'  3.1.4-( ו4)עמ'  2.1.9 סעיפים :שאלה .2

נודה להבהרה האם ניתן להגיש מנהל תוכן אחד לשני התפקידים? כנ"ל לגבי שאר  ולטובת הוועידה:
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את אותו הגורם בשני האם ניתן להגיש –האירועים  2התפקידים שאנו מתבקשים להעמיד לטובת 

 האירועים?

: יש להגיש מנהל תוכן בעבור כל אחד מהאירועים בנפרד. במידה והמציע מגיש מועמדותו תשובה

 ., לכל אחד מהאירועיםלשני האירועים, עליו להגיש שני מועמדים שונים העומדים בתנאי הסף

דים לרשותנו? מאיזה ה ימי הקמות עוממכ – להוראות למשתתפים" מקום הכנס 4.1סעיף  שאלה: .3

 ועד איזה תאריך? 2ביתן תאריך הוזמן 

 

 .לפנות בוקר 05:00-ב 09.12.2022ועד ליום בבוקר,  06:00בשעה  04.12.2022 מיוםהחל  תשובה:

  :להוראות למשתתפים( 14)עמ'  5.3סעיף  .4

 

נבקש לדעת מה הייתה תכנית השיווק  – )אירוע א'( ירידלתכנית שיווק : 5.3.1סעיף :  שאלה 3.1

 בשנים עברו? 

תכנית השיווק משתנה משנה לשנה בהתאם לצרכי האירוע, לתנאים המשתנים בסדר : תשובה

לפיכך היום המקומי והגלובלי וכן בהתאם לרעיונותיהם המתחדשים של הצוות השיווקי. 

מביצועי השנים  ובמובחןבמובדל וזאת  ,יכולותיואת הנושא ו תפיסת המציע של מתבקש פירוט

 הקודמות. 

 קיימים מספר יסודות, שעל התכנית לכלול: מבלי לגרוע מהאמור לעיל,

 : כדלקמן שלבים ובהם 2התכנית השיווקית כוללת  3.1.1

בייס נושם -פנייה למציגים ושותפים פוטנציאליים בתערוכה, לרבות ניהול דאטה -

 .לטובת הדבר

 .י ובינלאומי(, לרבות ניהול דאטה בייספנייה לקהלים פוטנציאליים בכנס. )לאומ -

 : לשירותים הבאים המציעים נדרשים כחלק מתכנית השיווק, 3.1.2

מודעות פרסום שונות לעיתונות כתובה, לרבות אג'נדה מפורטת של  10עיצוב לפחות  -

 הכנסים המקצועיים.

 .הזמנות ייעודיות לקהלים שונים 50רותי סטודיו לעיצובם של לפחות שי -

ודוורור ניוזלטרים לפחות פעם בשבוע ואף למעלה מכך בהתאם לשלבים עיצוב  -

השונים בהפקת הכנס. ההודעות תדוורנה לקהלים רחבי היקף ו/או לקהלים 
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מטורגטים ומפולחים בהתאם לצרכים המשתנים של האירוע, על מערכת דיוור 

 שינהל המפיק.

 הפעלת מערכי טלמרקטינג לעידוד רישום. -

האינטרנט של האירוע, שיכלול מידע על כל רכיבי הכנס, לרבות עיצוב וניהול אתר  -

 אינפורמציה למבקרים ולמציגים בינלאומיים.  

  muniexpo.co.il :אתר הכנסלהתרשמות, נא ראו 

פעולה משולבת עם ספקי הדיגיטל של האירוע, לדיוק עיצובים ותכנים, שיפורסמו  -

מודעות בחודש  2וניים לפחות בקמפיין דיגיטלי אינטנסיבי, שיכלול בשלבים ראש

 מודעות בשבוע. 2יותר לפחות  שלבים מתקדמיםוב

 שבועות טרום הכנס. 6דיגיטלי לפחות  B2Bהפעלת מערך  -

בניית מצגות לשותפים פוטנציאליים והשתתפות פעילה של המפיק בפגישות השיווק  -

  .הרלבנטיות

ניתן לבצע פעולות  נטיים בארץ ובחו"ל, בהםאיתור ומיפוי כנסים ואירועים רלוו -

 שיווקיות לאירוע והשתתפות פעילה של צוות המכירות / השיווק באירועים אלה.

נטיים מהארץ ומחו"ל לצורך שילוב ר ומיפוי אתרים ואמצעי תקשורת רלוואיתו -

 כתבות ומודעות.

לצורך ייזום וטיפול באייטמים  הירידפעולה בשילוב זרוע עם מערך היח"צ של  -

 תקשורתיים באירוע.

 אמצעים לסיכום האירוע ולתודות למשתתפים )כחלק מדרישות הפוסט(. -

 ן כי לכל הפעולות הנ"ל, מצטרף מערך מכירות שטחי התערוכה, שיוצג על ידי המציעיצוי 3.1.3

פעולות  להציע על המשתתףוכי  ,שבמכרז בהתאם לתפיסתו ובכפוף לתנאי הסף

 חדשים. ה לקהליםיות חדשניות ופנישיווק

התוצרים  ין, כי באחריות המפיק לדאוג לשפה תקשורתית לאירוע ולכלעוד יצו

 האירוע, במהלכו ולאחריו. הגראפיים, הנדרשים טרום

נבקש לקבל את  – : מחירון מכירת שטחי התערוכהלהוראות למשתתפים 5.3.1סעיף  : שאלה 3.2

מגורמי ההפקה ונבקש לקבלו ונה. מידע זה קיים ונגיש אצל חלק מחירון המציגים בשנה האחר

 ע"מ לבנות תכנית עסקית ליריד. 
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למ"ר רצפה. יצוין ₪  800,1נבקש להציג תכנית עסקית, המתבססת על מחיר ממוצע של : תשובה

גודל השטח, מכירה  כי במחירון המציגים כיום קיימים תמחורים שונים לפי פרמטרים כגון:

מתן חסויות הכוללות גם אלמנטים של חוזרת עם מציגים משנים קודמות,  התקשרותמוקדמת, 

 תוכן ומיתוג השתלבות מציגים בביתנים בנויים ותצוגה בשטחי חוץ. 

במחיר  למציעים פתוחה האפשרות להציג מודל פעולה עסקי לפי ראות עיניהם, בהתחשב

 . ם מציגים חוזריםמהמציגים ה 50%-הממוצע דלעיל ובהנחה כי כ

הכנס: לצורך בניית המודל, ניתן למצוא באתר מידע נוסף על התערוכה ומציגיה, 

muniexpo.co.il. 

 להוראות למשתתפים. 5.9אין באמור בכדי לגרוע מהקבוע בסעיף 

מובהר כי המציע מוותר על בסיפת הסעיף נקבע: " :להוראות למשתתפים 5.3סעיף : שאלה 3.3

נבקש לבטל סעיף זה.  – "זכויות בלעדיות של קניין רוחני ומתיר למש"מ לעשות שימוש בתכנים

המצאות הסעיף במכרז, מחייבת את המציע להתקשר עם גורמי מקצוע תוך ויתור על קניין רוחני 

שלהם, ומשכך מצמצם את האפשרות להגיש הצעות מקוריות ומעניינות )שכן גורמי מקצוע לא 

לומר, יותרו על זכויותיהם ולא יאפשרו לעשות שימוש בתוכן המוצע עבור ספקים אחרים(. כ

ת לנוכח החשש וסעיף זה אינו מיטיב עם עורך המכרז, וחוסם את האפשרות להגיש הצעות מקורי

 גורמי מקצוע. לשימוש בקניין רוחני ורעיונות של

 

לאחר בדיקת השאלה הוחלט על התיקון הבא ביחס לסעיף האמור: בעצם השתתפותו : תשובה

להצעות, רעיונות ותוכניות רבות  וחשוף לו כי המזמין מקבלידוע במכרז מאשר המציע כי 

רעיונות ותוכניות כאמור. ייתכן כי על  מפתח בעצמוא כי הולהפקות אירועים מגורמים שונים ו

שימוש ברעיונות ו/או בתוכניות ו/או ברכיבים  תידחה, יעשה המזמיןאף שהצעתו של המציע 

וכניות ו/או לרעיונות שנכללו שונים שזהים ו/או דומים, במלואם ו/או בחלקם להצעות ו/או לת

על או  ידו-ו/או פותחו על ממקור אחר, אשר הגיעו למזמיןבהצעת המציע ו/או לכל רכיב מתוכן, ו

 באופן עצמאי, ו/או פורסמו ברבים ו/או הינם נחלת הכלל בהתאם לדין.  ידי מי מטעמו

מקרה של שימוש לקרוא את הצעת המציע, מסכים בזה המציע כי ב כתנאי למוכנות המזמין

כנית או רכיב אחר, לא יהיו למציע ו/או למי מטעמו כל טענות כאמור בידי המזמין בכל רעיון, ת

ו/או דרישות ו/או תביעות בכל עילה שהיא, לרבות בעילה חוזית ו/או מעין חוזית ו/או בעילה 

קרה של בתחום הקניין רוחני, לרבות הסודות המסחריים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מ

 ,מחלוקת באיזה מהעניינים המאוזכרים לעיל, יהיו סעדיו של המציע מוגבלים לסעד כספי בלבד

והוא מוותר בזה באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לסעד מניעתי 
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-על יום אירועכל סעד דומה שיש בו כדי למנוע ו/או לעכב ו/או להפריע לקזכות עיכוב ו/או ו/או 

  .ידי המזמין

 

בר שכן מדונבקש דחייה במועד ההגשה,  .מועד הגשה – להוראות למשתתפים 6.4סעיף : שאלה .5

(. יש לקחת בחשבון כי יש פחות ן, עיצוב, מיתוג, מודל עסקי וכו'תוכבמכרז גדול המצריך מענה רחב )

  ימי עבודה בחודש אפריל עקב החג.

עד ליום  –הוחלט על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז  לאחר בדיקת השאלה: תשובה

יבחר מש"מ לזמן את המועמדים להצגה . בהתאם לכך וככל ש12:00, בשעה 01.05.2022ראשון, 

, או בתאריכים אחרים כפי שיתואם ע"י 2022מאי ב 03-ו 02 פרונטלית, תתקיים ההצגה בתאריכים

 .מש"מ

 יריד )אירוע א'(:מפרט שירותי הפקת ה – 2נספח א' .6

 

מתוכם מבקרים,  10,000האם מדובר על  – לחוברת המכרז( 21)עמ'  2לנספח א' 8סעיף : שאלה 3.4

1,000 VIP ?ביומיים או בכל יום 

 

 . מספר המבקרים והמוזמנים כאמור לעיל מתייחס ליומיים של האירוע: תשובה

ויודגש כי מדובר באמדן )הערכה( בלבד, וכי על הזוכה לספק שירותי הסעדה לכל  יובהר

 המבקרים והמוזמנים אשר יגיעו לאירוע.

 

 ,בשטח האירוע כל אלמנט גרפי אחר שיידרש טרום אירוע,נכתב כי " – 2נספח א'ל 5סעיף  :שאלה 3.5

"בניית סרטוני נכתב כי ( 47 'בעמלחוברת המכרז ) 4.7סעיף ב גם ".בזמן קיומו ובעבודת הפוסט

פירוט נשמח לקבל  ".ם על אירועי היריד לאחר התרחשותםתדמית וחומרים שיווקיים המבוססי

 .נדרשה של

 

בשלב ההצעה נדרשים המשתתפים להגיש הצעת מחיר לכל הדרישות המקיפות : תשובה

 להוראות למשתתפים.  2לנספח א' 5הכלולות בצרכי הסטודיו והגרפיקה, כמפורט בסעיף 

להוראות למשתתפים,  5.3.1למעט הצגת מרכיבים כחלק מתכנית השיווק )ר' התשובה לסעיף 

אינה  –מרכיבים הכלולים בסעיף זה ית/פירוט של השפה מיתוגהגשת לעיל(,  3.1.2כאמור בסעיף 

פירוט שיוצע ע"י המשתתף, וכל דרישה , ואולם יובהר כי המזמין אינו מוגבל אך ורק לחובה

 הנוגעת לקבלת שירותי סטודיו וגרפיקה יבוצעו לפי הצעת המחיר שתוצע על ידו.
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והפקת סרטונים וחומרי פרסום  אירועשל הסיכום המפיק נדרש להוציא  לעניין דרישות הפוסט:

שיווק אירועים לבקשרים שבין מש"מ לבין משתתפי הארוע ו צורך שימוש בהםל מסוגים שונים,

 המופקים עבור מש"מ. 

כללו: ניוזלטרים לתודה ולסיכום, עיצוב מודעות תודה לפרסום  המזמיןדרישות עד כה, יצוין, כי 

ורמות דיגיטליות להעלאת תמונות וקטעי וידאו שימוש בפלטפ בעיתונות, שליחת מסרוני תודה,

להעברת תכנים באיכות  מש"ממהאירועים השונים, פעולות בשילוב זרוע עם מערך היח"צ של 

גבוהה ובזמן מינימלי לאמצעי התקשורת השונים, הפקת סרטון סיכום כולל לאירוע כולו וכן 

 סרטון קצרצר, לשימוש כטיזר.

הסעיף קובע כי על הזוכה לבצע  –( 49אירוע ב' )עמ' דרישות הפוסט בלהסכם:  5.11סעיף : שאלה .7

טיפול בכל דרישות הפוסט של הועידה לרבות בניית סרטוני תדמית וחומרים שיווקיים המבוססים "

 .פירוט של הנדרשנשמח לקבל  ".על אירועי הועידה לאחר התרחשותם

להוראות  2לנספח א' 5יחס לסעיף )בהתי לעיל 6: לפי פירוט הפעולות המובא בתשובה תשובה

 .למשתתפים(

]בתרגום חופשי ומתומצת מאנגלית[: אנו חברה הפועלת מחוץ לישראל, ומבקשים להשתתף  שאלה .8

במכרז. נבקש לקבל את מסמכים ופרטים הנוגעים לדרישות המכרז, הלו"ז לביצוע וכיו"ב, בטרם 

 נרכוש את חוברת המכרז.

, נדרשים משתתפי המכרז להיות תאגידים הרשומים 3.2.1.2-ו 2.2.1.2: בהתאם לסעיפים תשובה

 תאגידים(. ה)לא כל רשות תאגידים אלא רשות  בישראלברשות התאגידים 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל דרישות המכרז מצויים בחוברת המכרז ובמענים לשאלות ההבהרה, 

 המפורסמים באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי.

ספק יובהר כי אין במכרז זה דרישה לתשלום בעד רכישת חוברת מכרז, וניתן להוריד את למען הסר 

המסמכים מאתר האינטרנט של מש"מ, למלאם ולהגישם, בצירוף המסמכים הנדרשים )לרבות 

 ערבות מכרז(, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

מוארך המועד  ות למשתתפים(לשאל 6.4לעיל )תשובה לסעיף  5ונזכיר כי בהתאם לסעיף נשוב 

יבחר מש"מ . בהתאם לכך וככל ש12:00, בשעה 01.05.2022, ראשון האחרון להגשת הצעות עד ליום

, או 2022מאי ב 03-ו 02 לזמן את המועמדים להצגה פרונטלית, תתקיים ההצגה בתאריכים

 .בתאריכים אחרים כפי שיתואם ע"י מש"מ

 

 מרכז השלטון המקומי


