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 תיאור השירותים הנדרשים  –  1נספח ג'
 השירותים הנדרשים :

 פעילות הכרוכה בהפקת וארגון האירוע, על פי פניה שלהמציע יהיה אחראי להוצאה לפועל כל  .1

 המועצה למפיק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 המועצה אינה מתחייבת לפנות למפיק הזוכה לביצוע כל האירועים אשר יתקיימו בתחום שיפוט .2

 המועצה.

ה ימים לפני המועד המתוכנן של האירוע, בבקשה להציג תכנית מקיפ 14המועצה תפנה למפיק  .3

האירוע בפני נציג המועצה, במגבלת התקציב העומד לרשות המועצה לאותו אירוע, ואשר  של

 את הבא: תכלול

הנפקת כל האישורים הדרושים לצורך קיום האירוע/ים כולל משטרה, קונסטרוקטור,  3.1

מד"א, כיבוי אש וכו' וכל מה שדרוש כדי שכל היבטי ניהול האירוע תהיה באחריותו 

 המלאה של הספק. 

 ועוד.  תכנים שכבר שובצו באופן טנטטיבי: רשימת אמנים, מופעים, סדנאות, פעולות לקהל 3.2

 תכנית תקציבית: צפי הכנסות, צפי הוצאות, עלויות כל האירוע. 3.3

 לוח זמנים להיערכות לפני האירוע, במהלך האירוע, ואחריו. 3.4

 תכנית שיווק ופרסום. 3.5

 רשימת הצטיידות שהמפיק מתכנן לגייס. 3.6

 הלוגיסטיקה שהמפיק מתכנן לגייס ו/או להקים. 3.7

 צרכים ושירותים תפעוליים. 3.8

 כ"א לתפעול האירוע. 3.9

 , הגברה ,מרכזית במה  :הספורט באולם פעילות או מופע סוג לכל דרושה ולוגיסטיקה תפאורה .4

 .מחסומים ועוד  ,המועצה של דגלים  ,הבמה לגב גדול שלט  ,אפקטים  ,איכותית תארוה

של  דגלים ,שלט ,הגברה   :בשכונות פעילות או מופע סוג לכל דרושה ולוגיסטיקה תפאורה 4.1
 .המועצה ועוד

 .האירוע לסיקור התקשורת הזמנת 4.2

 ,אמנים ,סדנאות ,מופעים ( באירוע השירות ונותני הספקים כל עם והתקשרות הזמנה 4.3

 חוזה נוסח להכין המפיק על .חוזים לרבות  )ועוד , ראשונה עזרה  ,אבטחה ,מנחים

 בין יהיו אלה בחוזים ההתקשרות .בפסטיבל השירותים נותני כל לבין שייחתם בינו

 על אחרת החליטה המועצה אם אלא זו בהתקשרות צד לא המועצה .לבין הספק המפיק

 .המפיק אל הודעה ולאחר הבלעדי שיקול דעתה פי



 ת 'ג מקומיתהמועצה ה
 למתן שירותי הפקת אירועי תרבות שונים   23/2022מספר  מסגרת מכרז

 ת 'המועצה המקומית ג
 מפרט השירותים הטכני והצעת מחיר  – פרק ג'

 

3 
וחותמת חתימה 

 המציע/מורשי חתימה
 

 ביצוע לצורך הדרוש האדם כח ויתר ,וטכניים מנהלתיים אדם כח צוותי העמדת 4.4

לצורך  הדרושים והאמצעים המכשור , הכלים בכל עובדיו את יצייד המפיק .השירותים

 .שכרם תשלום לרבות העסקתם היבטי כל על אחראי ויהיה  ,העבודה ביצוע

 בפסטיבל המשתתפים ניםאוהמ והפעולות המופעים מנהלי את צמוד באופן ילווה המפיק 4.5

הנדרשים  התנאים את עבורם ויעמיד   ,להם הדרוש בכל יסייע   ,ובשכונות הספורט באולם

 להיות חייב המפיק .לקהל הצגתם לקראת והתוכני האמנותי בפן להתרכז שיוכלו מנת-על

הטכניים  המפרטים את מולם לתאם כדי הנ"ל השירותים נותני עם בקשר סביר זמן תוך

 .שלהם והאחרים הלוגיסטיים הצרכים ושאר

 הספורט באולם שמתקיימות הפעולות/המופעים הן הפסטיבל לכל בפועל אחראי המפיק 4.6

 .בשכונות שמתקיימים אלה והן

 הסדנאות ,מניםוהא ,המופעים  :של הקשר אנשי כל עם התיאומים כל על אחראי המפיק 4.7

 .האירוע של אחרות ופעולות התוכן פעולות וכל , והחומרים הציוד ספקי  ,השירות נותני

 ג'ת האחראיב הציבוריים והמוסדות המועצה גורמי עם התיאומים כל על אחראי המפיק 4.8

 ,התברואה יחידת : והלוגיסטיקה ההנדסה מחלקת ,בשכונות לפעילות האחראים   ,לאולם

 ,הזהב גיל מועדוני  ,ס"בתיה   י,פורמאל הבלתי החינוך ויחידות הקהילתי המרכז   ,גזברות

 .ועוד עמותות

 הזמנת על הודעה קבלת לאחר ימים  7 -מ יאוחר לא בתוך , המועצה לנציג יעביר המפיק 4.9

 ,ההפקה ממרכיבי א"לכ המתייחסת   ,בכתב מפורטת והפקה בימוי   ,ארגון תוכנית , אירוע

תשלום  זמני כולל מפורטת תקציבית תוכנית כן וכמו פעולה /שלב כל בצד ז"לו בציון

ידו  על שיוגשו האירועים תכניות כי עליו ומוסכם לו ידוע כי מתחייב המציע .צפויים

את  ויחייבו ההסכם מן נפרד בלתי לחלק  ,אישורן לאחר יהיו , ידה על ויאושרו למועצה

 .ועניין דבר לכל המציע

 פעולה עמה ישתף והמציע כניותובת שינויים ביצוע על להורות הזכות שמורה למועצה 4.10

 .זה בעניין

 והקונסטרוקציות המתקנים לכל רישיונות  ,אישורים  ,היתרים קבלת לוודא המציע על 4.11

על  הרלוונטיים. המוסמכים מהגורמים וזאת באירוע שימוש בהם ייעשה או/ו שייבנו

ומחלקת  המועצה כאמור למהנדס והרישיונות ההיתרים האישורים את להעביר המציע

של  קיומו טרם ידו על ואישורם בדיקתם לשם והמשטרה המועצה של עסקים רישוי

 האירוע.
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לנוסח  בהתאם ביטוח עריכת אישור וימציא בהסכם כמפורט ביטוח פוליסות יערוך הזוכה 4.12

 .להסכם המצורף

הזוכה יוודא שלכל נותני השירות באירוע קיים ביטוח בתוקף, לרבות ביטוח צד שלישי  4.13

בביטוחי נותני וחבות מעבידים, בהיקף התואם את תחום עיסוקם. כן יוודא הזוכה כי 

 השירות באירוע ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה.

 .זה מסוג באירועים הציבורי והביטחון הבטיחות כללי יישום על להקפיד מתחייב המציע 4.14

המועצה  רצון לשביעות מסודרת בצורה  ,לקדמותו המצב להחזיר הזוכה על האירוע בסיום 4.15

 .האתר/המבנה מנהלי או/ו

מראשיתו   ,המציע על במלואה מוטלת האירוע להפקת והביצועית המשפטית האחריות 4.16

 .סופו ועד

מתחייב  והזוכה שלישיים צדדים של היוצרים זכויות על שמירה תוך יבוצעו השירותים 4.17

 .זה בעניין הנדרשים האישורים מלוא לקבלת לדאוג
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 הצעת המחיר מטעם המציע  – 2נספח ג'        
 

הצעתנו לאספקת מלוא השירותים והעבודות נשוא מכרז זה, באופן מלא ומושלם, על פי כל תנאי 
 המכרז, החוזה ונספחיו וכל דרישות ותנאי המפרט הטכני הינה כדלקמן: 

 
ספרות לאחר  2בשיעור של עד  ההצעה הינה לפי שיעור תקורה מוצע בשיעור מהיקף ההפקה )

 , כמפורט להלן: ( 2.22 הנקודה העשרונית, לדוגמה:
 

 
 מס' 

 פריט
התקורה  אחוז  לא כולל מע"מ  –היקף כספי של  ההפקה 

   המבוקש ע"י הספק

  ₪   20,000באירוע  בהיקף כספי עד  1

  ₪  ₪50,000 ועד   20,001-אירוע בהיקף כספי של  מ 2

  ₪   ₪100,000 עד  50,001 -אירוע בהיקף כספי של מ 3

  ₪ ועד בכלל   100,001 - אירוע בהיקף של מ 4

 
 חתימת המציע על הצעת המחיר הנ"ל

 

 ח.פ/ ת.ז המציע:______________________ 

 ת.ז מורשה החתימה )במידה ומדובר בתאגיד(:______________________ 

 המציע: _____________ חתימת מורשי החתימה מטעם 

 תאריך החתימה: ______________________ 

 

 אישור 

אני הח"מ __________ עו"ד )מ.ר.__________( מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה  

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן הצעתו לעיל בחתמו/ה עליה בפני. 

            
         _______________ 

 עו"דחתימת 

 


