
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 " ortnite ShowFביצוע מיזם משותף להפקת וביצוע אירוע "קול קורא ל

 בהיכל הפיס ארנה בירושלים

 

)להלן: יאן הפקות "( מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם חברהה)להלן: " החברה העירונית אריאל

בירושלים  ארנה הפיס בהיכל" Fortnite Show" אירוע וביצוע קיום מיזם משותף להפקת"(, לשם היזם"

 ."(הפעילות" ו/או "האירוע)להלן: "

 כללי .א

 פעולה שיתופי וקיום אירועים, כנסים, העשרה פעילויות, חוגים להפעלת קורא החברה פרסמה קול .1

 ובעקבותיו פנה אליה היזם בהצעה לקיים את האירוע.ירושלים,  ובעיר אריאל העירונית החברה במתקני

-4ימים בין התאריכים  3במסגרת האירוע כאמור, אשר צפוי להיערך בחג החנוכה התשע"ט, במשך  .2

", לרבות תחרות, הדרכות Fortnite, יקיים היזם הפעלות ואירועים המבוססים על משחק "7.12.2018

 וכיוצ"ב. 

", נערכים בכל רחבי הארץ בהצלחה מרובה ותוך השתתפות Fortniteהואיל ואירועים בסימן משחק " .3

 והתעניינות נרחבת, מעוניינת החברה לקיים אירוע דומה בהיקף נרחב לראשונה בעיר ירושלים. 

כולל מע"מ כדין  לקיום ₪  1,500,000ההיקף התקציבי המתוכנן של האירוע צפוי לעמוד על סך של עד   .4

תקציב ינוהל ויאושר ע"י היזם והחברה יחד. כמו כן כל אחד מהצדדים כלל הפעולות כמפורט לעיל. ה

 מהוצאות / מהכנסות האירוע או בגרעון במידה ויהיה. 50%-יזכה ו/או יישא ב

 

הכולל בין  )כולל מע"מ כדין(₪  750,000סך כולל וסופי של הפעילות להעמיד לטובת  החברהבכוונת  .5

 .ארנה והשירותים הנלווים לשימוש בהיכל, והכל בכפוף לכל דין הפיסהיתר את עלות השימוש בהיכל 

 ₪. 750,000מובהר כי חלקה של החברה בתקציב האירוע לא יעלה בכל מקרה על 

)כולל מע"מ כדין( הכולל ₪  750,000-כאל הפועל יעמוד על סך של הפעילות לצורך הוצאת  יזםמימון ה .6

 .את הקצאת מפעילי הפעילויות באירוע כאמורבין היתר את הפקת וקיום האירוע עצמו, וכן 

 .2018לאירוע חנוכה תקופת ההתקשרות הינה  .7

שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם,  3-תעמוד אופציה להארכת ההסכם בתנאים זהים ל החברהלרשות  .8

 .בחברהבכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטיים עבור פעילויות דומות, 

שנים לפחות,  3, בעל ניסיון של )תאגיד או עוסק מורשה( בישראל יזם הרשום מזמינה בזאת כל החברה

 ןהמעונייבהפקת אירועי גיימינג ו/או אירועי תרבות ו/או אירועים המוניים מסוג האירוע כהגדרתו לעיל, 

ההיקף התקציבי השנתי המתוכנן של יע תוספת לסכום יצתחייב לכל האמור לעיל ולהלן וילהשתתף ו

להגיש הצעה. במידה ותתקבל הצעה נוספת, ינוהל מו"מ בין  ןמוזמ -יגדלהפעילות  היקף, כך שהפעילות

 הכולל.והיקף הפעילות הגופים להגדלת סכום 

 



 
 

 

 

 

 

 קריטריונים להגשת הצעות .ב

המבוקשת. כל ההצעות תבחנה  הפעילותאין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת  .1

 אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים. והחברהבאופן ענייני 

 לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן: הגוף המציעעל  .2

 .רשום בישראל )תאגיד רשום או עוסק מורשה(על הגוף המציע להיות  .2.1

בסכום מהוצאות האירוע  50%הפעילות בסך על הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון  .2.2

 כולל מע"מ כדין,  ₪ 750,000 -של כ

בעלי תפקידים במספר מתאים ובהכשרה המקצועית הפעילות על הגוף המציע להעמיד לרשות  .2.3

וכן עובדים אחרים במידת הצורך. שכר העובדים ישולם ע"י הפעילות המתאימים לניהול וביצוע 

 .החברהולא ע"י  הגוף המציע

גיימינג ו/או אירועי תרבות ו/או אירועים בהפקת אירועי שנים רצופות  3המציע הינו בעל ניסיון של  .2.4

 .המוניים מסוג האירוע כהגדרתו לעיל

",על המציע להציג אישורים של Fortniteלאור רצונה של החברה להפיק אירוע בסימן משחק " .2.5

 החברה המחזיקה בזכויות למשחק המתירים לו לקיים אירוע כאמור בישראל.

 :ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן .3

ע"י הפעילות מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן הכספי תוך פירוט כח האדם המיועד לקיום וניהול  .3.1

 המציע.

 על הגוף המציע להציג תוכנית פעילות מוצעת,  .3.2

 תקציב אירוע. .3.3

, שנות מתן השירותים על ידי היזםפירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע, תוך ציון מקומות  .3.4

 וטלפון נייד(. במקומות הפעילות הקודמים )שם מלאממליצים וכן פרטי  הפעילות

לעיל, לרבות  2אסמכתאות להוכחת עמידת המציע בקריטריונים להשתתפות בהליך כקבוע בסעיף  .3.5

 .2.5אישור לשימוש במותג פורטנייט ולהפיק אירוע מסוג זה כאמור בסעיף 

לעיל ולהלן, וכי ההצעות יובאו  אשר עומדים בתנאים ובדרישותהגופים מובהר, כי פניה זו ממוענת לכלל  .4

, היזם בפני ועדת המכרזים להחלטתה. הצעה שתהא טובה יותר, גם ביחס לתנאי ההתקשרות מול

תאושר בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ובכפוף לניהול מו"מ בין כל הגופים המשתתפים טרם 

 ההכרזה הסופית.

ביותר ותביא במסגרת שיקול דעתה  יובהר כי אין החברה לבחור בהצעה בעלת התמורה הגבוהה .5

מידת פירוט  ,באירועים רבי משתתפים, דגש על נסיון באירועי גיימינג מסוג זה נסיוןשיקולים כגון: 

 , תקציב אירוע מפורטהיזם שכרגובה אירוע, התוכנית 

או מי מטעמה כלפי אדם  החברהאין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של  .6

 או גוף כלשהם.

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש. .7

 



 
 

 

 

 

 

 

החברה העירונית אריאל, במשרדי  12:00עד השעה  31.10.18רביעי את ההצעות ניתן להגיש עד ליום  .8

 , ירושלים.1היכל הפיס ארנה, דרך בנבנישתי 

 www.ariel-jer.org.ilבכתובת: החברה נטרנט של ניתן לעיין מסמכי ההליך באתר האי .9

 , זאת עד ליוםmldana@jerusalem.muni.il בדוא"ל: לוי  -דנה מלכהלפרטים נוספים ניתן לפנות ל .10

 .12:00בשעה  24.10.18

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם חתומים על ידי  .11

 מורשי החתימה מטעמו.

כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג  החברהעוד מובהר, כי אין בפניה זו כדי להטיל על  .12

 בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו. החברהכלשהוא של 

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה  .13

 לפנייה זו. 

 למען הסר ספק, יובהר כי הליך זה אינו הליך מכרזי ואינו כפוף לדיני המכרזים. .14

 

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
mailto:mldana@jerusalem.muni.il

