
 
 קול קורא

לקבלת הצעות להפקת אירוע "שרים מספרים וזוכרים" בערב יום הזיכרון 
  בבריכת הסולטן

 
 מסמך הבהרות ושינויים

 
החברה בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  .1

"(, על שינויים החברה)להלן: " מואומנויות בע" ספורט, חברה, חינוך, רווחה, לתרבות אריאלהעירונית 

 בהליך כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .לשאלה ו/או להנחת השואלניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 המסמך אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

  נוסח השאלה

 תנאי סף קול קורא 1

 2.3סעיף 

והפחתת הנסיון  2.3תנאי הסף בסעיף תיקון 

 הנדרש

לא מקובל. תנאי הסף 

נשאר בעינו, הואיל 

והחברה נדרשת למפיק 

מהותי  בעל נסיון

ורלוונטי, הואיל ומדובר 

אירוע ממלכתי אשר 

ישודר בערב יום הזכרון 

 בשידור חי.

 תנאי סף קול קורא 2

  2.2סעיף 

והפחתת הנסיון  2.2תנאי הסף בסעיף תיקון 

 הנדרש

 לעיל. 1ר' תשובה לשאלה 

 תנאי סף קול קורא 3

 2.4סעיף 

והפחתת הנסיון  2.4תנאי הסף בסעיף תיקון 

 הנדרש

 לעיל. 1תשובה לשאלה ר' 

 הצעה קול קורא 4

 4.3.8סעיף 

 האם יש לחברה, חברת יח"צ ו/או פרסום ?

 אנא פרטו את הדרישות לסעיף זה.

אין חברת יחס"צ  לחברה

או פרסום. נדרשת 

התייחסות רלוונטית 

 לסעיפים אלו. 

 הצעה קול קורא 5

 4.3.9סעיף 

אישורי הבטיחות ניתנים רק לאחר הגשת כל 

המסמכים הרלוונטיים לגורמי הבטיחות 

ולמשטרת ישראל, היות וטרם נתקבלה זכייה 

 לא ניתן להגיש אישורים אלה.

לא נדרש להציג נכון. 

מסמך זה בהצעה, אך על 

המציע לקחת בחשבון 

את אחריותו לקבלת 

אישורים אלו ככל ויבחר 

 בהליך.



 
הסכם  6

 התקשרות 

 3.3סעיף 

 

סעיף יתוקן כך שמועד ה תאריך האירוע אינו נכון 

שלישי ביום האירוע הינו 

בין השעות  7.5.19-ה

19:00-23:00. 

הסכם  7

 ההתקשרות

החברה מצויה בהליך של שינוי ברישום בעלי  5.1סעיף 

המניות בימים אלה ממש, באופן שהגברת 

XXX  .תירשם כבעלת כל המניות בחברה

נבקש לתקן את הסעיף שיאפשר את השלמת 

 רשום שינוי הבעלות 

הסעיף יתוקן ובסופו 

יתווסף: "אלא באישור 

 אריאל מראש ובכתב".

הסכם  8

 התקשרות 

בקול  1.3.2התמורה בסעיף אינה תואמת את  7.1סעיף 

 קורא סעיף שכר המציע 

ובמקומו  תוקןיהסעיף 

 יכתב:

תמורת ביצוע "

פי הסכם -השירותים על

זה, תשלם אריאל למנהל 

ההפקה סך  של  

__________ בתוספת 

 "מע"מ

הסכם רשות  9

 השימוש

 נספח א'

 4סעיף 

נבקש לקבל את פירוט תאריכי רשות 

השימוש, הן לטובת יום האירוע ויום הקמות 

 ולילה הקמות

 כמו כן, תאריך האירוע בסעיף זה שגוי

וכל לקבל הזוכה בהליך י

את הבריכה להקמות 

בתיאום עם חברת אריאל  

 .כמקובל

הסכם רשות  10

 השימוש

 נספח א'

 4סעיף 

האם ניתן לקיים הקמות שקטות בשעות 

 ?14:00-16:00המנוחה 

במועד זה אין בידי 

החברה אישור כאמור. 

לאחר הבחירה בזוכה 

תערך בדיקה נוספת 

 לקבלת אישור ככל ניתן.

הסכם רשות  11

 השימוש

 נספח ג'

 1סעיף 

תאריך האירוע הינו  תאריך האירוע שגוי 

7.5.19 

בשבוע שעבר פרסמתם את ה"קול קורא"   כללי 12

המדובר להפקת אירוע "שרים מספרים 

וזוכרים". התחלנו מיד לעבוד על הצעתנו, 

אפ ולתאם -אך בעודנו מנסים לבנות ליין

אמנים, התברר לנו לתדהמתנו שישנה חברת 

 -הפקה שעובדת על האירוע כבר מנובמבר 

חברה שכבר סגרה את האמנים המשתתפים, 

יקלית, ציוד לדים והקרנה, מנהלת מוס

קונסטרוקציות, עיצוב תפאורה, תכנים 

 אופציונאליים ועוד.

לחברת אריאל לא ידוע 

על אף חברה שעובדת על 

, ואריאל לא אירוע זה

התקשרה עם כל גורם 

 לביצוע ההפקה כאמור.

החברה הוציאה קול 

קורא מתוך מטרה לקבל 

 הצעות שונות ממפיקים . 



 
הכנת תיק ההפקה כפי שביקשתם ב"קול 

קורא" דורשת עבודה רבה. זהו אירוע 

ממלכתי המשודר בערוץ ברודקאסט מרכזי, 

וכדי לזכות ב"קול קורא" יש להשקיע רבות 

 הן ברמה התכנית והן ברמה הכספית.

האם הפסקתם את  -לכך, שאלתנו היא אי 

העבודה עם אותה חברת הפקה עקב היציאה 

 ל"קול קורא"?

 
לת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה מובהר כי כל שא .3

 .החברהשלילית מאת 

הינו  בהליך ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  ו/או דרישותיו. ההליךאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 0021:בשעה  2019.03.19 עד ליום שלישי,

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד ההליך, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .5

 .הליךהבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל


