
 
 והתקשרויות כספים
 512759564ח.פ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 08-6290011 :פקס, 08-6290010פון: טל|  8415302באר שבע  5443 ד"ת 82רחוב ההסתדרות 

       www.kivunim7.co.ilהחברה אתר         

 

 לכבוד
 

______________ 

                                                                         ______________ 

 א.ג.נ, 
 
 

 להפקת מסיבת רחוב סוף הקיץ 2019/11קול קורא  ת הבהרהושאלהנדון: 
 

 
 כללי –פרק א' 

 
פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום  .1

 ע"י המציע.

הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי  .2
ההצעה ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 

י ההצעה  והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכ
 צוינו במסמך זה במפורש. 

תצרף מסמכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק כיוונים  .3
 ממסמכי ההסכם שייחתמו בין הצדדים.

 
 שאלות: –פרק ב' 

   ע?מי הקהל באירו שאלה: .1
 הול באירוע.ומכירת אלכתתאפשר +(. 18האירוע מיועד לקהל בגיר ) תשובה:

 
 ? ל"חו/? אומן? ישראלייי'ג-דיהנדרש?  תוכן אומנותימהו ה שאלה: .2

 מדובר במסיבת די ג'יי. תשובה:
 

  ? באירועאוכל האם יהיה  שאלה: .3
וופל בלגי ערות סבתא, גלידה, יוגורט, וע ישולבו דוכני מזון כגון: שירבא תשובה:
 .חריות המפיקדוכני המזון הינם באיובהר כי וכדומה. 

 
 ?כמות קהלמהו הצפי ל שאלה: .4

 7000עד  5000 לכמות קהל באירוע, בהתבסס על שנים קודמות, הינוצפי  תשובה:
 כיוונים אינה מתחייבת לכמות קהל כלשהי.  איש.

 
 רים נדרשים?כמה ב שאלה: .5

-ל המציע, אך בכל מקרה לא תפחת מכמות הברים נתונה לשיקול דעתו ש תשובה:
  באירוע. עמדות בר 2
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מבחינת האבטחה  ? מה בדיוק צריך שיהיהאבטחה באחריות ההפקההאם ה שאלה: .6
 (?ים, אנשי אבטחהומגדרות, מחס)

נושאי הרישוי, ביטחון ובטיחות הינם באחריותו הבלעדית של המפיק  תשובה:
לבצע הליך רישוי מול כלל גורמי הביטחון והבטיחות הרלוונטיים. סיוע הנבחר ועליו 

  .בחברת כיוונים יוענק על ידי אגף האירועים העירוניבהליך הרישוי 
 

 פירוטכניקה?תתאפשר /האם נדרשת שאלה: .7
כחלק ממופעי האירוע, נתון לשיקול דעתו של המציע שילוב פירוטכניקה  תשובה:

  ולכל דין.האישורים שיתקבלו הסדרי הבטיחות,  לתקנות,בכפוף ובבניית הצעתו 
 
 
 

 _____________________: הספקשם 

 

 כתובת : ________________________

 

 ______________________: טלפון

 

 ___________________ :חתימה

 
 
 
 
 

 
 
 
 


