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 כללי

ואריאל  לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ –החברה העירונית אריאל  .1

"( החברה: ")להלן ים בע"מ חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושל

 ."(הארנההמפעילה של אולם הפיס ארנה בירושלים )להלן: "היא 

הצעות/ רעיונות בנוגע לחלוקת הארנה על  /למסור לה מידע זמינה את הציבורהחברה מ .2

לייצר מתחמים  היאמטרת החלוקה אחר.  פתרון קייםידי וילונות ו/או מחיצות ו/או כל 

במושבים, במפלס א', מפלס ב', ה המורחבת, בזירת הארנה, בזיר) בארנה בגדלים שונים

אשר יאפשרו קיום אירועים בסדרי גודל שונים ובהעמדות שונות  (VIPיציע עליון, וקומת 

  האירוע. של 

 הנדסיים ו/או ופתרונות טכנולוגיים ו/או מיזמיםיוכל להתייחס לרעיונות,  נ"להמידע ה .3

  אחרים. יצירתיים

לאחר שתגבש את החלטתה לעניין לקבלת הצעות ם בהליך מתאייובהר כי החברה תצא  .4

, כך שהשתתפות בהליך דנן אינה מקנה כל זכות למציע, הפתרון הראוי והמתאים לחברה

  ידי המזמינה.-אף בהנחה שהרעיון אשר יוצע על ידו הוא שייבחר על

בכל  לפנייה זו יםשיביובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות או לא לפנות למ .5

, לא להתקשר עם שיב, ושומרת לעצמה את הזכות להחליט להתקשר עם מעד שהואמו

התקשרות. כמו כן, החברה אינה מחויבת במתן מענה  לגבי או לא להחליט כלל שיבהמ

 )תשובה או תגובה( למידע המגיע אליה.

גם ביחס  ,כי החברה עשויה להתקשר עם גורמים אחרים , למען הסר ספק,מובהר .6

ידי מי מהמשיבים לפניה זו, כך שאין כל התחייבות -על ואשר יוצע עיונותלמידע/הצעות/ר

  על ידו. ת/המוצע למידע/הצעהמצד החברה להתקשר דווקא עם אותו המשיב בנוגע 

לפנות  –אך בשום מקרה לא חייבת  –תהא החברה רשאית  מבלי לגרוע באמור לעיל, .7

בלת הצעת מחיר אחרים, לצורך קו/או לגורמים  –כולם ו/או חלקם  –למשתתפי הליך זה 

ליך מכרזי ו/או הליך של קבלת הצעות(, קונקרטית ו/או לצורך קבלת הצעות )במסגרת ה

לרבות ביחס לרעיונות ו/או מודלים שהוצעו במסגרת תשובה להזמנה זו, ולרבות 

באמצעות קביעת תנאים להשתתפות ופרמטרים לבחינת ההצעות, הכול בהתאם לצרכיה 

 פי שיקול דעתה.של החברה ול

התקשר דווקא עמו בכל בשום מקרה לא יישמע מציע כלשהו בטענה כי החברה מחויבת ל .8

התקשרות בנוגע לפרויקט כלשהו, אף אם ההתקשרות היא לביצוע פרויקט ו/או מודל 

 פי מסמך זה.-על
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 0544-900177 -בטלפון , טרם הגשת ההצעהבהיכל הפיס ארנה ניתן לתאם סיור מקדים .9

 .לוי-דנה מלכה

 

 מבנה ההתקשרות

להיות בין החברה ובין אותם יחידים או תאגידים, אשר יימצאו  עשויהההתקשרות  .10

)בטכנולוגיה, שירותים מוצרים ו/או  לספק – על פי שיקול דעתה של החברה –מתאימים 

 לצורך חלוקת הארנה.או ביכולת מקצועית אחרת( פתרון הנדסי 

 .ידי המזמינה-עלתקופה שמשכה יקבע לאורך חד פעמית או  עשויה להיותההתקשרות  .11

 
, כאשר ההתקשרות עשויה להיות גם במתכונת של נותני שירותים לחברה )ספקים( .א

בין החברה לבין נותני  מעביד-י עובדלא יתקיימו יחס למען הסר ספק מובהר כי

 השירותים. 

פי -ההחלטה על מתכונת ההתקשרות והיקפה תתקבל בהתאם לצרכי הפעילות ועל .ב

 שיקול דעתה של החברה.

 יש לתת את הדעת גם לשיקול הכספי, אף שאין זה בהכרח השיקול היחיד או העיקרי.  .12

  

 מטרת הפניה לקבלת מידע ואופייה

  

רעיונות והצעות בדבר  תקבל( 1) :מטרתה של פנייה זו לציבור לקבלת מידע היא כפולה .13

חלוקת הארנה באופן יעיל המתאים לפעילויות השונות  פתרונות שונים שיאפשרו את

לספק מידע על גופים, יחידים או תאגידים, המסוגלים והמעוניינים  קבלת( 2) בארנה

 מוצרים ו/או שירותים העונים על הצרכים של החברה עבור הארנה.

 

 )ביןלחברה  שירותיםמוצרים ו/או עם מי שייבחר לספק ההתקשרות תהא לבסוף אך ורק  .14

החברה לא תהא חייבת בחובה ו ,אם מדובר במשיב לפניה זו ובין אם מדובר בגורם אחר(

, שוניםהצעות ורעיונות  עלו בפני החברהכלשהי, כספית או אחרת, כלפי משיבים שי

ידי מי -על ידי החברה להוציא אל הפועל רעיון אשר הוצע-לרבות במקרה שיוחלט על

 מהמשיבים.

 

במוצרי קבוצות של משיבים )כגון גוף נים להשיב לפנייה זו גם בין היתר, יכולים ומוזמ .15

 (.עם גוף המתמחה בפתרונות הנדסיים ספורט

 

למען הסר הספק יובהר, כי התגובה לפנייה זו לא תזכה את הפונה או אדם אחר בתמורה  .16

 כלשהי והיא נעשית על בסיס התנדבותי מצד המגיבים.
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  פעולות החברה במידע שיתקבל

 

. על סמך מידע זה תחליט החברה באם לפנות למשיב תעיין במידע שיתקבל החברה .17

או לפנות בהליך מתאים /ו ,אפשרות הוצאתו לפועלו מוצע,רעיון הה בירור מהותהמשך ל

 פי נהלי החברה ועל פי כל דין לקבלת הצעות להתקשרות על בסיס מידע זה. -על

 

דבר אופן ההתקשרות, אופן החברה שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת ב יובהר: .18

של מרכיב כזה או בחירת המתקשרים, פרטי ההתקשרות וכל פרט אחר הקשור בביצוע 

 .אחר בפעילות תרבותית או בידורית כלשהי, או של מכלול הפעילות )האירוע(

 

 מבנה התשובה לפנייה זו

 

 דים:לשני רב תחולקהתשובה לפנייה זו  .19

מערכות  בתחום הצעות /עלות רעיונותמוזמנים המגיבים לה ברובד זה –מהות  .א

הספורט, מחיצות, חלוקה אקוסטית לאולמות והיכלי ספורט, פתרונות הנדסיים 

  ו/או יצירתיים או אחרים שיספקו מענה ופתרון הולמים לנושא חלוקת הארנה.

 

מתאימים לתת שירותים ובו מוזמנים המגיבים, הרואים עצמם  – הכרת המשיב .ב

 את עצמם ואת יכולתם, בין היתר בפרמטרים הבאים:להציג , לחברהכלשהם 

i. .זהות המשיב, המבנה העסקי שלו ודרכי ההתקשרות עמו 

ii.  בתחום  המשיבתיאור הניסיון והידע של פרופיל מקצועי, לרבות

  פעילות החברה.מתחומי 

iii. ר לעיל, כולל את השירות כאמו סיפקלהם ש, רשימת לקוחות עיקריים

. החברה שומרת לעצמה את הזכות פרטי אנשי קשר לקבלת המלצות

 לפנות ללקוחות שצוינו ברשימה.

iv. אומדן תקציבי לפתרון המוצע 

v. .כל פרט אחר שהמציג סבור כי הוא רלוונטי לפנייתו 

  

באחת  12:00בשעה  25.1.21שני מיום עד ולא יאוחר  ינתן בכתב ליך זהמענה להה .20

 מהדרכים הבאות:
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היכל הפיס ארנה  1דוד בנבנישתי, חברה לכתובת ה דנית למשרדי החברה,במסירה י .א

 ירושלים.

 mldana@jerusalem.muni.ilבדואר אלקטרוני לכתובת  .ב

  

  בירורים בקשר לפנייה זו ייעשו לדואר האלקטרוני הרשום לעיל בלבד. .21

 מטעמי נוחות בלבד. –הבהרה: ניסוח פנייה זו בלשון זכר  .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,       

 מנכ"ל  -םאורי מנח                      
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