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 נאום פתיחה על ידי אבי כהן מנכ"ל החברה .1
 

ד לירן ולצמן, המלווה את המכרז, הסביר בקצרה על ההליך ועל אופן המענה למציעים , שיתקיים אך ורק ה"עו .2
עוד הודגש כי חשוב להקפיד לקרוא ולקיים את הכתוב במסמכי המכרז  .בהתאם לקבוע במסמכי המכרזבכתב 

  וכן להקפיד על נוסח הערבות.

 
 : באמצעות מצגת )המצורפת( את הפרויקט הציגמנהל הפרויקט, אלי לוי,  .3

 
 קונספט הפרויקט 2.1

 לרבות הדמיות של השוק –נספח אדריכלי  3.2

 מטרות ותפיסת ניהול מומלצת  3.3

 תמהיל מומלץ 3.4

 מחייבים ומומלצים עקרונות 3.5
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 אלי מסביר את השלבים הטכניים של המכרז , לרבות:  .4
 

 לו"ז עד למועד הזכייה  3.1

 לו"ז עד ליום ההפעלה  4.2

 דגשים בנושא ערבויות  4.3

 
 ניתן הסבר כללי לגבי התשלומים למנהלת. .5

 
 שעל פיה הם יישפטו וינוקדו. הסבר על אופן בחירת הזוכה לרבות טבלת ניקוד איכות ניתן  .6

 
 ון הובהר למשתתפים כי כל שאלה , ניתן זמן לשאלות המשתתפים. בתום הדי המצגתבתום  .7

 לקבלת מענה רשמי ומסודר. להעביר אותה בכתב באתם לקבוע במסמכי המכרז לצורךצריך  
 לגבי סוגיית מועד הגשת המכרז , הנחינו להעלות את הבקשה בכתב על מנת לבדוק את אפשרות הארכת הזמן. 

 
  )אשר אינם מחייבים וכל מקרה אינם גוברים על הקבוע במסמכי המכרז.  גת + סרטוןמצ"ב מצ .8
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