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 קול קורא 
  

 יריד חוצות היוצר לניהול אומנותילקבלת הצעות 
 

 כללי  .1

"(  החברההחברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: " .1.1
בזאת הזמנה להציע הצעות לניהול אמנותי "יריד חוצות היוצר" אשר עתיד להתקיים  מפרסמת  

 " בהתאמה(.  האירוע"-ו   "השירותים)להלן: "  2022לחודש אוגוסט    15-27בירושלים בין התאריכים  

 . מובהר להלן כי ההליך אינו הליך מכרזי ודיני המכרזים לא חלים עליו .1.2

 תיאור היריד:  .1.3

במתחם חוצות היוצר ובבריכת    15-27.8.2022בין התאריכים  יריד חוצות היוצר מתקיים   .1.3.1
הסולטן, אל מול מגדל דוד ולמרגלות חומות העיר העתיקה. היריד מתקיים זה למעלה  

והאמנותית    ארבעיםמ התיירותית  ולאטרקציה  בירושלים  למסורת  והפך  שנה,  וחמש 
, לחברה קיים תקציב על הפקה האומנותיתהלשם מימון    הגדולה ביותר בתקופת הקיץ.

 .הכולל את התשלום לזוכה בהליך בגין מתן השירותים₪,  1,000,000סך של 

התחלק לארבעה מתחמים: תצוגה אומנות ישראלית, תצוגת אומנות    2021היריד עד לשנת   .1.3.2
 בינ"ל ,מתחמי מופעים ומתחם מזון. 

למעלה ממאה וחמישים אמנים ואומנים ישראלים מציגים ציורים,   -  התצוגה הישראלית 
אומנות  צעצועים,  יודאיקה,  וטקסטיל,  אריגה  ותכשיטים,  צורפות    הדפסים,  קרמיקה, 

 בטכניקות מעורבות עבודות עץ ועוד.  

הבינלאומית   את   -התצוגה  שמציגים  מחו"ל  רבים  ואמנים  אומנים  משתתפים   ביריד 
ביתנים מיוחדים, האמנים ידגימו את תהליך היצירה המאפיין את יצירותיהם בתצוגות ו

 דרך עבודתם. התצוגה הבינלאומית כוללת אומנות אותנטית ומגוונת: 

 אינדונזיה, הודו, נפאל וסין ;  המזרח הרחוק:

 דרום אמריקה: ארגנטינה, אל סלבדור, בוליביה, ברזיל, גואטמלה ופרו; 

 קיה, קירגיסטן ורוסיה ; אסיה: אלבניה, גרמניה, טור-אירופה 

 אפריקה: אתיופיה, דרום אפריקה, זימבאבואה, מדגסקר וסנגל;

 ;  המזרח התיכון: ירדן

 צפון אפריקה: מרוקו. 

, במת               בשטח היריד מוצבות בימות מופעים הכוללות: במה בינלאומית    –  מתחמי מופעים
ים מיטב האמנים הישראלים  לילדים וכן במה מרכזית באמפיתאטרון בה מופיעמופעים  

 מידי ערב.  

בינלאומי אוכל  המזון    -יריד  מכירת  דוכני  מיטב  מוצבים  בו  מזון  מתחם  ישנו  ביריד 
 . מבחר מטעמים איכותיים ומגוונים  המציעים

של   .1.4 האומנותי  הניהול  תפקיד  ביצוע  לשם  הצריכות  הפעולות  כלל  את  לבצע  במכרז  הזוכה  על 
 לרבות הפעולות הבאות:    ,האירוע
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 בחירת קונספט ליריד בהתייחס לירידים שהתקיימו בשנים קודמות.   .1.4.1
 גיבוש ובניית תוכן אמנותי ליריד עם דגש על חדשנות.   .1.4.2
ניסוח, עריכה ופרסום "קול קורא" לקבלת הצעות אומנותיות בתחום האומנות של    .1.4.3

 אמנים ישראליים ובינלאומיים. 
 בחירה ואיתור של אמנים מהארץ ומחו"ל, ככל שיידרש בתוכנית המוצעת.   .1.4.4
 ניהול מו"מ עם אמנים בחו"ל, שגרירויות, חתימת חוזי התקשרות ככל שיידרש.  .1.4.5
 ים מחו"ל .  הכנת תוכניות תצוגת האמנ .1.4.6
בשחרור   .1.4.7 וטיפול  בויזה  טיפול  לינה,  מנתב"ג,  העברות  כולל  מחו"ל  באמנים  טיפול 

 הסחורות.  
אחריות ופיקוח על ארגון היריד, איכות העבודות ורמת המבצעים ועבודה בתיאום    .1.4.8

 מלא עם המפיק הטכני של היריד.  
טיפול באומנים ישראלים אשר יציגו ביריד לרבות חתימה על הסכם התקשרות עם   .1.4.9

ביון   החברה  לזכות  יועברו  הכספים  )כל  שיידרש  ככל  שימוש  דמי  גביה  אומנים, 
 גבייתם(.  

 במתחמי האמנות המיוחדים אשר יוצעו ע"י המציע. טיפול  .1.4.10
 ניהול מערך העיצוב ותכנון היריד.   .1.4.11
 יצירת תוכן נוסף ,אירועים נוספים, תוכן, פעולות אינטראקטיביות.   .1.4.12
1.4.13.   , ייזום וקידם של שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים רלבנטיים מהארץ ומחו"ל 

 פסטיבלים ומוסדות תרבות, בתי ספר לאמנות בארץ.  
 השתתפות  בישיבות הפקה, משטרה וכו' ככל שיידרש.   .1.4.14
התייחסות לנושאים הנושקים לתכנית האמנותית כגון הובלות בינלאומיות, מפרטים    .1.4.15

 טכניים, לו"ז וכו'. 
ובמהלך   .1.4.16 היריד  ,בימי  היריד  פתיחת  לפני  ההקמות  במהלך  ופיקוח  אישית  נוכחות 

 הפירוק כשבוע לאחר היריד. 
   מתן מענה לשאלות הפקה. .1.4.17
 דיווח יומיומי לאריאל על פי דרישת החברה על התקדמות היריד וביצועו.   .1.4.18
 תיאום ושיבוץ מופעים למתחמים המתוכננים.   .1.4.19
היריד .1.4.20 של  האומנותי  הניהול  והפקת  ניהול  לצורך  אחרת  נדרשת  פעולה  ולפי  כל   ,

 .  דרישת החברה

תמורה המוצעת  בתמורה להענקת שירותי הניהול האומנותי, תשלם החברה לזוכה במכרז את ה .1.5
)אחוז    ממנו המציע יידרש להעניק אחוז הנחה₪ בתוספת מע"מ כחוק    140,000על ידו עד סכום של  

 .  נספח ב'( -ההנחה יהווה את הצעת המחיר הכספית  

ולחברה שמורה זכות הברירה כי המציע   2022החוזה ייחתם לצורך ביצוע השירותים ביריד בשנת   .1.6
  –    2026,  2025,  2024,  2023ה במסגרת היריד שייערך בשנים  יעניק את השירותים מושא מכרז ז

, ולשיקול דעתה הבלעדי,  ככל שייערך.  מובהר כי האמור בסעיף זה הינו זכות ברירה של החברה
 .  מושא הליך זה  בירידים עתידיים להתקשר עם אחר/ים לביצוע השירותיםולחברה שמורה הזכות  

 מרכיבי ההצעה:  .1.7

מתן    בגין  הכולל   התשלום   םסכומ   הנחההמציע תכלול    הצעת  –  ( נספח ב') הצעת המחיר   .1.7.1
 .  ₪ בתוספת מע"מ( 140,000השירותים )

להפקת "קונספט" המציע יגיש הצעה הכוללת  –)רכיב האיכות(  הניהול האומנותיתכנית  .1.7.2
מובהר כי לשם ניקוד רכיב האיכות יבוצע גם ראיון פרונטלי    .וכן תקציב האירוע  האירוע

 של המציע.  

מובהר שההתקשרות תבוצע מול המציע הזוכה בלבד, ולחברה לא יהיה כל קשר משפטי ו/או חוזי   .1.8
ובאופן עקרוני,    אנשי המקצוע מטעם המציע, היועצים וכו'. כמו כן,האומנים,  מול ספקי המשנה,  

 . מתקציב האירועחריגה כל תאושר לא 
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להציע הצעות במסגרת קול קורא זה למלא בדייקנות אחר הוראות מסמך זה,    על כל המעוניין .1.9
 ולהעביר לחברה את כלל המידע המבוקש כמפורט להלן.– נספח א'לרבות 

מובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את החברה בקבלת הצעות והחברה תפעל בעניין זה לפי שיקול   .1.10
 כפוף לאפשרויות השימוש במתקנים, לנהלי החברה ולהוראות כל דין.דעתה הבלעדי, ב

 תנאי סף  .2

 רשומה כדין. שותפות  /על המציע להיות עוסק מורשה / חברה  .2.1

ירידים / פסטיבלים/ אירועים בהשתתפות   (3)  בהפקה אומנותית של  על המציע להיות בעל ניסיון   .2.2
כי בסעואילך.    2015, משנת    לפחות  אנשים  5,000 יכלול  יובהר  ניסיון בהפקה אומנותית  זה  יף 

תפעול האירוע בכללותו לרבות ביצוע  ניהול וכלל הפעולות הדרושות לשם תכנון, הקמה,  ביצוע  
 .תיאומים עם כלל הגורמים והרשויות הרלוונטיים לאירוע

לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי סף אלו, יצרף המציע תעודת התאגדות / תעודת עוסק מורשה 
 על ניסיונו בטבלה במסגרת נספח א'. וכן יפרט

במסגרת פירוט ניסיונו של המציע )נספח א'(, יפרט המציע את מיקום הירידים, מועדי הירידים,  
 מספר המשתתפים בהם, פירוט אנשי קשר של מזמיני הירידים.

 ההצעה  .3

 נים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים: י המעוני

 לעיל.  2הנדרשים בסעיף  המסמכיםכלל  .3.1

בניהול אומנותי של פסטיבלים  וירידים    פרופיל המועמד הכולל רקע כללי של המועמד וניסיונו .3.2
 להוכחת העמידה בתנאי הסף ולצורך קבלת ניקוד האיכות.

 הגשת תוכנית אומנותית שתוצג בפרזנטציה באמצעות מצגת. .3.3

 . לעיל  1.3.1סעיף בלמסגרת התקציבית המוצעת מפורט בהתאם   תקציב .3.4

)אישור ניהול פנקסי   1976התשל"ו  -ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  כ .3.5
 חשבונות(.

המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד    משלטונות עדכני  אישור .3.6
רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,    מאתיצורף גם אישור    –

 אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.  תקףאישור  .3.7

 בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים: ,המציעהוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף  .3.8

 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף.  .3.8.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של   .3.8.2
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.  

החתימות על גבי מסמכי  תאגיד רשום וכי  המשתתף הינו או רו"ח המאשר כי אישור עו"ד   .3.8.3
לכל דבר    ומחייבות את המשתתף מטעם המשתתף  הן של מורשי חתימה    קול קורא זה

על כל מסמך וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו  
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)בשולי טופס ההצהרה או    זה והוצאתו אל הפועל  קול קוראשידרש לצורכי  נוסף או אחר  
 מסמך נפרד(. ב

המסמכים שלעיל     הוגשה הצעה ע"י אדם / גוף פרטי / שאינו תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל   .3.9
 : את המסמכים הבאים

 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המשתתף. .3.9.1

)בשולי   .3.9.2 המשתתף  של  הן  ההצעה  מסמכי  ע"ג  החתימות  כי  רו"ח  או  עו"ד  טופס  אישור 
 מסמך נפרד(. או בההצהרה 

 
ולפי שיקול  לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה, מטעם זה בלבד 
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן  

 ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או מהנתונים המפורטים בה. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהא החברה רשאית לדרוש מהמציע לפרט  
ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף  

 כאמור.  ידם,-פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 

 הגשת הצעה  .4

הקול  יכניס המשתתף את כל מסמכי    במעטפה א'המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות,   .4.1
יכניס המשתתף את הצעת    במעטפה ב'וכל המסמכים שהוא נדרש לצרף וללא הצעת המחיר,    קורא

את שתי המעטפות יש להכניס למעטפה שלישית ללא סימני זיהוי ועליה יירשם    –  (נספח ב')   המחיר
 . בלבד הקול הקורא ומס' שם 

בתיבת המכרזים במשרדי  תופקד    המעטפה השלישית כאמור )ובתוכה שתי המעטפות הנפרדות( .4.2
 ליוםירושלים סמוך לאצטדיון טדי, עד    1רחוב דרך בנבנישתי    ירושליםהחברה  היכל הפיס ארנה  

שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט    הצעה  בדיוק.  12:00בשעה      12.4.22שלישי  
 לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון כלל. 

, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  קול קוראהמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי ה .4.3
 הצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל. מחיקה, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף ל 

 החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.    .4.4

 ההצעה.  מגיש תחולנה על  ,הצעהל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  כ .4.5

מורש   תמוגש  שההצעהככל   .4.6 וחותמת  בחתימה  התאגיד  ידי  על  ייחתם  הוא  תאגיד,  של  י  מטעמו 
 חתימה מטעם התאגיד, בצירוף אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה של התאגיד ודוגמת חתימתם. 

, באמצעות  לירז נקדאי יתקיים לפי הצורך ובתיאום מראש מול  בבריכת הסולטן ובגן מיטשלסיור   .4.7
 .02-6320023טלפון באו   lroz@jerusalem.muni.il דוא"ל

 ההצעות בחינת  .5

 תעשה בשלושה שלבים כדלקמן:  קול קורא בחינת ההצעות ב .5.1

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם    -  שלב א' .5.1.1
 .ההליךתימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של 
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.  להלן   4.2  בסעיף  כמפורט  קורא  קולב  המשתתף  הצעתשלב בדיקת מרכיב האיכות של    -  שלב ב' .5.1.2
 . נקודות 70 עד לקבל  ניתן  יהא  זה במרכיב

 .נקודות 30בחינת הצעת המחיר: במרכיב זה יהא ניתן לקבל עד  -  שלב ג' .5.1.3

 
רשאית להעניק עבור    החברהינתן לפי אמות המידה והמשקלות המפורטים להלן.  ייקוד האיכות  נ .5.2

 נקודות )הנמוך ביותר( לציון המרבי הקבוע לאותו קריטריון.  0כל אמת מידה, ציון הנע בין  

 ניקוד האיכות יורכב מהקריטריונים כדלקמן:  

 ניקוד מרבי  אופן הניקוד הפרמטר

ועדת   התרשמות 
מקונספט   ההיגוי 

 הפעילות המוצעת. 

שיוגשו באמצעות  ההיגוי תבחן את ההצעות   ועדת
הפעילות  פרזנטציה   מתוכן  התרשמות  תוך 

אלמנטים   מרכיביה,  ,  במסגרתההמוצעת, 
  ולעיר   האירוע   לסוג,  ירידה   לצורכי  התאמתה 
 "ב. וכיו  ירושלים

 

 נקודות  45

ועדת   התרשמות 
מתקציב   ההיגוי 

 האירועים. 

ידי   על  המוצע  התקציב  את  תבחן  ההיגוי  ועדת 
המוצע   ההנחה  אחוז  גובה  הרכבו,  המציעים, 
כלל   מתוך  הפעילות  תקציב  וחלק  המציע  משכר 

 התקציב המיועד לאירועים.  

 נקודות  10

העומדת   ניסיון  המשתתף  ניהל  נוספת  פעילות  כל  בגין 
בסעיף   הקבוע  הסף  ל2.2בתנאי  מעבר   , -3  

, יזכה   המהוות תנאי סף כאמור בסעיףהפעילויות  
  נקודות. 20נק' עד למקסימום של  2- המציע ב

   נקודות 10

המציע   משרדי 
העיר   בתחומי 

 ירושלים  

 נקודות   5 

 

 הבאה:  הנוסחה והוא ינוקד על פי  30%בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של  .5.3

 

 

 

והוראות כל דין, תבחר ועדת המכרזים בהצעה    קול קוראככלל, בכפוף לעמידה בהוראות מסמכי ה .5.4
 אשר תקבל את הניקוד המצרפי המרבי )איכות + מחיר(. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה    החברה .5.5
 . ותנאיה

לדרוש  רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה(מו מי  )א  החברה .5.6
פתיחת    מהמשתתפים לאחר  גם  המלא  רצונה  לשביעות  נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים 

את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות    ההצעות על מנת לבחון
 . מע"מ ודו"חות ניכויים

ניסיונו, כישוריו,    החברה .5.7 תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, 
וגופים   מקומיות  רשויות  ושל  החברה  של  ניסיונה  ואת  המציע,  של  הפיננסית  ואיתנותו  יכולתו 

 הנבחנת  ההנחה
 ______________________________ 

   ביותר  הגבוהה ההנחה
 30 × 

 
 להצעה = ניקוד מרכיב מחיר 

 הנבחנת 
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בעבר. לצורך כך, תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא    המציעאחרים עם  
 ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, ככל שיידרש.  

תהא הזכות לבקש הבהרות מאת מגישי ההצעות, כן תהא לחברה הזכות להזמין את מי    לחברה  .5.8
בכל מקרה אין בקיום ראיון משום הטלת    ספים. לראיון ולקבלת פרטים והסברים נו  מהמציעים 

 . מסויםחיוב על החברה לקבל הצעה כלשהיא או להתקשר עם מפעיל 

יחתום על חוזה    הזוכה.  שירותיםה  מתןלחברה תהא הזכות להתקשר עם מי ממגישי ההצעה לצורך   .5.9
 . וכן על נספח ביטוח שינוסח על ידי החברה

  לבצע מכרז פומבי ו/או    לפרסםהליך זה ו/או  לבטל  יובהר, כי בכל מקרה לחברה שמורה הזכות   .5.10
 . צ"בזכות שימוש לפי דין וכיו להעניקהליכים תחרותיים אחרים ו/או 

ל   .5.11 כי לחברה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות  לפי שיקול    4-יובהר  והכל  נוספים  ירידים 
 דעתה הבלעדי.  

 אישור תקציבי   .6

בעירייה. למען  מובהר בזאת כי קביעת זוכה בהליך כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים   .6.1
 רוני. הסר ספק, מובהר כי כלל ההתקשרות מכוח הליך זה מותנית בקבלת תקציב עי

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי   .6.2
בגלל אילוצי תקציב    ו/או ביטול ההתקשרות  שינוי או הפסקת הליך ה"קול קורא"החברה בשל  

 כאמור. 

 ביטול ההליך  .7

צאת להליך חדש  רשאית לצמצם את היקף ההליך או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או ל  החברה .7.1
יעמדו   שלא  או  סבירות,  בלתי  יהיו  המתקבלות  שההצעות  במקרה  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  

  - אך לא חייבת    – י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית  "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .7.2
 טל את ההליך גם בכל אחד מהמקרים האלה:  לב

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי   .7.2.1
שנערך ו/או מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על המחיר  

ת התקציבית  אותו נוהגת החברה לשלם עבור ביצוע השירותים נשוא הליך זה ו/או המסגר 
 שאושרה לביצוע השירותים. 

התברר לעורך ההליך, לאחר פרסום מסמכי ההליך ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר   .7.2.2
פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו  

 שלמים. נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי  

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   .7.2.3

 ליצור הסדר כובל. 

עים בהליך כל תביעה ו/או דרישה ו/או  יעל ביטול ההליך, לא תהא למי מהמצ   החברההחליטה   .7.3
 ו/או כלפי מי מטעמה.  החברה טענה כלפי  

מלחמה ,מצבי חירום, פגעי  -בות הקשורות בכח עליוןבמידה וקיום האירועים לא יתאפשר עקב נסי .7.4
 טבע, התפרצות נגיף קורונה או נגיף אחר וכל פעולה ומעשה שאינם תלויים בחברה. 
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האירועים .7.5 ביטול  על  שלטונית  לרבות    -הוראה  דין  פי  על  המוסמכים  רשות  או  גוף  מכל  הודעה 
 הנחיית ראש העיר ירושלים. 

 :הוראות כלליות .8

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר  לחברההתברר  .8.1
  החברה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית    החברהשהציג המציע כלפי  

הזוכה   כהצעה  בהצעה  בחרה  ואם  שבידה,  הערבות  את  לחלט  ההצעה,  את  את    –לפסול  לבטל 
 הזכייה.

אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד.    החברהרוחני של  מסמכי ההליך הם קניינה ה  .8.2
 אין לעשות במסמכי ההליך שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להליך   .8.3
 . בירושליםזה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 

  

       ____ ______________ 

 , מנכ"ל אורי מנחם          
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 הצהרת המציע  -  נספח א'
 
 

   

 פרטים בדבר המציע: 

           :המציעשם הגוף 

            . / ע.מ מס' ח.פ.

           אופן ההתאגדות: 

             כתובת:

        :  + פקסטלפון

       :דוא"ל

          )שם וטלפון(  פרטי איש קשר

 

לעיל, יש למלא את הטבלה להלן במלואה ובהתאם לקריטריונים    2.2לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  
 המפורטים בטבלה: 

 

  5,000ירידים / פסטיבלים/ אירועים בהשתתפות    ( 3על המציע להיות בעל ניסיון בהפקה אומנותית של  ) 
 ואילך.  2015, משנת  לפחותאנשים 

יובהר כי בסעיף זה ניסיון בהפקה אומנותית יכלול ביצוע כלל הפעולות הדרושות לשם תכנון, הקמה, ניהול  
 ותפעול האירוע בכללותו לרבות ביצוע תיאומים עם כלל הגורמים והרשויות הרלוונטיים לאירוע. 

  

מס'  תוכן האירוע טלפון  איש קשר  המזמין 

 המשתתפים 

 מועד האירוע

1       
       
2       
       
3       
       
4       
       
5       
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 מסמכים נוספים לצירוף:

 פרופיל המשתתף.  •

 תעודת התאגדות / עוסק מורשה. •

 המלצות.  •

  

 

 ____________________ 

 חתימת המשתתף 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

זה    אני הח"מ ___________________________ עו"ד, מ.ר. ___________ מאשר בזאת כי מסמכי הליך
ה"ה   ידי  על  ת.ז)_______________________________________________חתומים   + אשר (שם   ,

__________________________________________    הינם מטעם  החתימה  להלן: ) מורשי 
 תם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין. וחתימ(  "המשתתף"

 

, המוכר לי  ________מר  י  י הופיע בפנ__________מאשר בזה כי ביום    ___________אני הח"מ, עו"ד  
לומר את האמת בלבד ואת   ו כי עלי וולאחר שהזהרתי , / הזדהה לפניי ע"י ת"ז מס' _____________  אישית

עליה    ם דלעיל וחת  ועשה כן, אישר נכונות הצהרתיהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  יהאמת כולה וכי  
 בפני. 

 

 
 

 ____________________       ______________ 
 וחותמת חתימה         תאריך  
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 הצעת המחיר  –נספח ב' 

 

 הצעת המחיר: 

 ____________, מס' חברה/ע.מ __________, מצהירים ומתחייבים בזאת:אנו, 

הנחה.   % ____₪ ובהפחתה של  140,000בגין כלל השירותים שיינתנו על ידינו, אנו נדרוש מהחברה סך של 
 על הסכום המשוכלל האמור יתווסף מע"מ כדין.

)תשעים( יום מהמועד    90תקפה במשך    הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא

למשך   ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  החברה  כי  לנו,  ידוע  במכרז.  הצעות  להגשת    60האחרון 

)שישים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע  

 פי כל דין.   - פי המכרז ו/או על- למכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה ע

  3חוזרת, כאמור  בסעיף  - אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא

 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  לביניכם.    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת    בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות    ויתור

 דרישותיו. 

אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי  המכרז ו/או  

₪ )אלף ש"ח( כפיצויים    1,000יבותנו בהתאם להצעתנו, תהא החברה זכאית לסך של  לא נמלא אחר התחי 

מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד  

 . , זאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכותההמצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם

 

 מובהר כי אחוז ההנחה שיירשם מהווה את הצעת המחיר הכספית של המשתתף. * 

 
 

 

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 

 פרטי החותם מטעם המציע :

 

 _________________  ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 

 __________________ טלפון נייד _____________________ תפקיד במציע 

 

   תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
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 אישור עו"ד לתאגיד 

 

_______________________ הח"מ  )להלן:    ,אני   _________________________ של  עו"ד 
י על הצעה זו דלהלן ועל כל יתר מסמכי המכרז  "( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפנ המשתתף"

ו  ______________ ת.ז.   __________________ ה"ה  ת.ז.    - וההצעה   ________________
_____________ בשם המשתתף, כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי  

 רטים לעיל מחייבת את המשתתף. כל דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפו

 

       ___________________ 

   עו"ד                        

 


