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 סוף הקיץ רחוב  מסיבת להפקת /201911 קורא קול
 מסיבת רחוב, להפיק  מעוניינתהחברה לתרבות הפנאי בבאר שבע  – כיוונים

   2019סוף קיץ בבעיר העתיקה  'אנילביץברחוב שתתקיים 
 המסיבה את בפועל להפיק הצעות להציע מפיקים ומזמינה

 
 :הסף תנאי

 .משתתפים לפחות 4,000 על העולים אירועים בהפקת מוכח ניסיון בעל .1
 .משתתפים רב לאירוע פרסומי קמפיין בעריכת ניסיון בעל .2
 .שילוב אומן מחו"ל בתוכן המסיבה .3
 .ח במסיבה"אלף ש 100השקעה מינימלית של  .4

 
 :תכלול ההצעה

העולים  אירועים בהפקת המציע של ניסיונו את המוכיח ,חתום על ידי עורך דין תצהיר .1
פרסומי  קמפיין בעריכת המציע ניסיון את התצהיר יפרט ,כמו כן. משתתפים 4,000 על

  כאמור בתנאי הסף.
 .הסף בתנאי העומדות קודמות הפקות פירוט צירוף .2
 המרכיבים הפרמטרים כלל של מפורט תקציב כולל המסיבה מתחם של התוכן פירוט .3

מובהר בזאת כי ההצעה תיבחן על פי המרכיבים האומנותיים והתקציב אשר  .אותו
 ע"י המציע. יוגשו

 
 :הערות

 .תיפסל הסף בתנאי עומדת שאינה הצעה .א
 ומעלה בלבד. 18יועד לבני במידה והמסיבה תשלב מכירת אלכוהול היא ת .ב
 .מקצתה או כולה ,ביותר היקרה ההצעה את לקבל מחויבת החברה אין .ג
 .להנחיות משטרת ישראלוחוק הרעש ל בהתאםהמציע מתחייב לסיים את המסיבה  .ד
ולמציע לא תהיה  'כוח עליון'חברת כיוונים רשאית לבטל את קיום המופעים מסיבת  .ה

 .כל טענה כלפי חברת כיוונים
 .כיוונים חברת עם התקשרות הסכם על יחתום ,זוכה כהצעה תבחר שהצעתו ,המציע .ו
 .כיוונים בחברת העבודה לנהלי בכפוף תתבצע העבודה .ז
 .וללא כל סיוע נוסף ההצעה מגיששל  באחריותו הינם הרחוב מסיבות של הרישוי הליכי .ח
 .ע"פ שיקול דעתה הבלעדי , וזאתחברת כיוונים רשאית שלא לקיים את המסיבה .ט
רסום בחר באמצעי הפיייע לחברת ההפקה שתלסחברת כיוונים תהא רשאית  .י

 בסיס מקום פנוי.על  ,לרשותהוההסברה אשר עומדים 
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 לכבוד 

 חברת כיוונים

 

 רחוב סוף הקיץ  מסיבת להפקת /201911 קורא קולהנדון: 

 

 

אני הח"מ _____________ ת.ז ____________, המשמש בתפקיד ____________ במציע 

_______________ )להלן: "המציע" ( ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 אצהיר אמת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:אמת וככל שלא 

 

 . לפחות משתתפים 4,000 העולים על אירועים ניסיון מוכח בהפקתמציע ל .1

  פרסומי כאמור בתנאי הסף. קמפיין ניסיון מוכח בעריכתמציע ל .2

 

 

 

 

__________________ 

 +חותמת המציעחתימה              

 

 אישור

ר "ה בפני, __________ עו"ד )מ\בזה כי ביום _________________הופיע הנני מאשר

גב' /____________(, במשרדי שברחוב _______________________________ מר

ז שמספרה _____המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר "___________________ נושא/ת ת

ה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהי

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/חתמה עליהם 

 בפני.

____________________       __________________ 

 עו"ד                                    חותמת             

 ר _____________"מ            
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