קול קורא – מתן חסויות למושבי הקבוצות באצטדיון טדי בירושלים
 .1אריאל -חברה לניהול קריית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים (להלן" :החברה") מזמינה
בזאת הצעות למתן חסויות למושבי הקבוצות באצטדיון טדי בירושלים (להלן" :ההצעות",
"האצטדיון" ו"-המושבים" בהתאמה).
 .2החברה עתידה לחדש את מושבי הקבוצות באצטדיון טדי במסגרת תהליך כולל של חידוש פני
האצטדיון ואלמנטים שונים במסגרתו.
 .3על מגישי ההצעות להגיש במסגרת הצעתם ,הצעה להחלפת המושבים על פי מפרט המצורף
להליך זה כנספח א' ובנוסף הצעה לגבי אמצעי הפרסום ו/או האלמנט הייצוגי אותו הם
מעוניינים להציב על גבי המושבים ,פרטים אודות מגיש ההצעה ועסקיו וכן את הצעתם
הכספית למתן חסות לחברה .מובהר כי החסות תפורסם באמצעות כיסוי על גבי המושבים
וזאת למשך תקופת התקשרות של  24חודשים בלבד.
 .4יובהר כי מגישי ההצעות הזוכים ,יוכלו לפרסם את שמם ואת הלוגו שלהם על גבי המושבים,
זאת בכפוף לאישור החברה .כמו כן ,על מגישי ההצעות הזוכים לקבל את אישור החברה לגבי
תוכן וצורת הפרסום החברה .החברה תקבע את גודל הפרסום ומיקומו על גבי המושב.
 .5יובהר כי אומדן לעלות החלפת  30המושבים הינה כ ( ₪ 50,000 -חמישים אלף . ) ₪
 .6מובהר כי הליך זה אינו הליך מכרזי ואינו כפוף לדיני המכרזים.
 .7תנאי סף להגשת הצעה:
יוכלו להגיש הצעות רק מציעים אשר הינם גופים ,עסקים ותאגידים מסחריים ,בעלי כל
האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
מובהר כי החברה תבחן במסגרת שיקוליה את ההצעות ואת המציעים ותינתן עדיפות
למציעים אשר תחום עיסוקם משתלב עם פעילות ו/או חזון האצטדיון ו/או החברה ו/או
העיר ירושלים.
 .8אופן בחירת ההצעות הזוכות
 .8.1ההצעות הזוכות יבחרו על ידי החברה ו/או כל גוף אשר יוסמך על ידה.
 .8.2אמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות :עמידה בתנאי הסף ,אופי הפרסום המוצע ,אופי
עסקי המציע (לרבות התאמתו והשתלבותו עם פעילות ו/או חזון האצטדיון ו/או החברה
ו/או העיר ירושלים) וגובה ההצעה הכספית (החסות).
 .8.3החברה רשאית לבחור מספר הצעות ו/או לא לבחור באף הצעה וכן רשאית לבחור
בהצעות של מציעים העוסקים בתחומים דומים או זהים והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי .יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים בעיר ו/או הצעות אשר
עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.

 .8.4החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או לאשר כל הצעה שתתקבל
אצלה מכח קול קורא זה וכן רשאית לפרסם מכרז בעניין נשוא קול קורא זה ,על פי כל
דין.
 .8.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה להאריך את מועד הגשת
ההצעות ,לפרסם הצעה חדשה או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 .9הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המציע לתנאי הסכם מתן
החסות בנוסח המתפרסם באתר החברה כחלק מקול קורא זה.
 .10ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "קול קורא – מתן חסויות למושבי
הקבוצות באצטדיון טדי בירושלים" ,בלבד .ההצעות תימסרנה לתיבת המכרזים במשרדי
החברה ,היכל הפיס ארנה ,רח' בנבנישתי  ,1ירושלים ,לא יאוחר מיום  ,20.3.2018בשעה
 12:00בדיוק .
 .11שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז
 hMichal@jerusalem.muni.ilעד ליום 14.3.2018בשעה .12:00
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