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 /202001 קול קורא

 לשירותי הפקה ומכירת כרטיסים למופעי אמפי פארק באר שבע

 :ערק

ומזמינה הפקת מופעים שונים ומגוונים "באמפי פארק נחל באר שבע" מעוניינת לקדם  -חברת כיוונים 

 להציע הצעותיהם.חברות כרטיסים והפקה 

אנשים לטובת עניין זה. חברת  1,500עד  בתפוסה של אמפי פארק נחל באר שבע יעבוד במתכונת של אירוע

נגנים( לטובת מתכונת  6עד  תכולל הגברה ותאורה )בסיסי ,כיוונים תבנה קונסטרוקציה הכוללת קיר ובמה

 זו. 

 

 .ן בישראלרשאים להשתתף בקול הקורא יחידים ותאגידים הרשומים כדי

הפקה הרינו פונים בזאת, למציעים הרואים עצמם כבעלי המומחיות, הידע והניסיון הנדרשים לבצע שירותי 

 ה.אלוביצוע 

 

 :תנאי סף

 במכירת כרטיסים בהיקף  מוכחמוגדר כ"חברת כרטיסים והפקות" בעלת ניסיון  להיות המציע על

בשנה כולל ₪ ון ימיל 3,000,000 של בהיקף שונים אירועים והפקתכרטיסים בשנה  30,000של מעל 

. ומופעים תוכן בניהול שנים 5-מ למעלה של מוכח ניסיוןכן ו ,2018-2014וזאת בין השנים  מע"מ

 , ובנוסח זה בלבד.ב'של המציע יוכח באמצעות תצהיר המצורף לקול קורא זה כנספח  ניסיונו

 המתאימים  לכל הפחותשונים  מופעים 8של  לספק היצעשל המציע כי ביכולתו כנית המעידה ת

 ."(האמפי)להלן: " ב"אמפי פארק נחל באר שבע"( 2,000-)לא יותר מ איש 1,500-לכמות קהל של כ

 

 :המופעיםלכלל האלמנטים הבאים בהפקה וארגון של ויהיה אחראי ידאג המפיק הזוכה 

  המשנה בתחומי הרישוי, ההקמה, שכירות האמפי,  למול המופעים וספקיהפקה מקדימה וארגון

 .תשלום לאמן

 שוי עסק לאירוע על כל המשתמע מכך.רי 

  נלווה.הפקה מחסומים וציוד 

 מתחייב להשאיר את המקום נקי  מפיקהעל כל המשתמע מכך. מופע סדר, ארגון וניקיון של אזור ה

 . אירועה לאחרבמהלך ו

 .פרסום ושיווק המופע 

  הכרטיסים למופע.שיווק ומכירת 

 .הפקת התוכן האמנותי ואישורו למול גורמים מצד חברת כיוונים 

 .הצבת דוכני מזון ומשקאות 



 

2 
 

 .אבטחה ביום המופע וסדרנות תהא באחריות המפיק 

 .אישור חשמלאי למופע, קונסטרוקציה, אישור משטרה, מד"א וגנרטור חירום 

  שטרה, אבטחה וסדרנות, אמפי כולל ניקיון, מאיש הכוללות שכירות  1,500עלויות לאירוע של עד

תשלומים אלו יחולו על , כולל מע"מ ₪ 38,000חות לא יעלו על סכום של כנית בטימחסומים, ת

 . ויועברו לידי כיוונים המציע הזוכה

  מעבר למפורט לעיל שהינה לצורך הפקת אירוע על ידי המציע למען הסר ספק יובהר כי כל עלות

 בלבד ותועבר לידי כיוונים. הזוכה תחול עליו

 

עד  + ב של זמרכאיש )בהר 1,500למפיק במה הכוללת הגברה ותאורה לכמות של  ספקחברת כיוונים ת

 .שישה מלווים מוזיקליים(

 :התמור

  מהכרטיסים אותם תמכור  20%תמורת מכירת הכרטיסים יקצה המפיק לטובת חברת כיוונים

 .8%בגובה של  חברת "כיוונים"בניכוי עמלת המציע הזוכה כיוונים וההכנסות בגינם יהיו של 

  עמדהכולל מע"מ לכל ₪  1,000סך של לכיוונים תמורת הצבת דוכני מזון ומשקאות ישלם המפיק ,

 ובתמורה לכך כל ההכנסות יוותרו בידי המציע.

  במקרה של אירוע שהינוSOLD OUT  כרטיסים ומעלה(, המציע הזוכה ישלם  1,400)נמכרו

 כולל מע"מ.₪  5,000יוונים סך של לכ

 

 :הערות

לשלול מופעים  הבלעדית את הזכות הלעצמ תשומרכיוונים . כיווניםיתואמו בשיתוף עם המופעים  .1

 . בלבד בהתאם לשיקול דעתה מסוימים

 . על ידי נציג כיוונים מראש ובכתב וראושיו אלבתנאי ש -ת יוחסוהצגת אפשרות ל תינתן למפיק .2

לטובת  70%ביחס שך עבור כל חסות שתהא לאירועים חברת "כיוונים" והמציע הזוכה יתחלקו 

 . לצד השני 30%-ו מביא החסות

שיהיה אחרי  מתחייב להיות נוכח פיזית לאורך כל האירועים או להעמיד מפיק מטעמוהמפיק  .3

 . מופעלניהולו התקין של ה

 כיוונים. את הלוגו של כלול יהמפיק לטובת המופעים שיוציא כל פרסום  .4

אישור מיוחד  – בלילה 23:00ר העירוניים עד השעה שעות קיום המופעים צריכים לעמוד בחוקי העז .5

 לאישור חברת כיוונים. עד שעה מאוחרת יותר יוגשו מראש  לקיום אירועים

 

 ההצעה תכלול:

 מפיק המפרטים את עמידתו של ה של הקול קורא חתומים ומלאים ומסמכים כלל המסמכים

 עסק בתוקף.  ורישיון בתנאי הקול קורא 
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 מופעים. 8מפיק כי ביכולתו להציג רשימה של התצהיר חתום על ידי ח א' מלא וחתום: פנס 

 30,000במכירת כרטיסים בהיקף של מעל יש לו ניסיון  המעיד על כך כי מפיקתצהיר חתום על ידי ה 

 ניסיוןכן ו בשנה כולל מע"מ,₪ מיליון  3,000,000 של בהיקף שונים אירועים והפקתכרטיסים בשנה 

 . ומופעים תוכן בניהול שנים 5-מ למעלה של מוכח

  מופעים שונים לכל הפחות המתאימים  8תצהיר חתום על ידי המפיק כי ביכולתו לספק היצע של

 .איש 1,500-לכמות קהל של כ

 

 

 : דגשים

 ויעביר אישור קיום  הסכם התקשרות עם חברת כיוונים, המציע שהצעתו תיבחר יחתום על

  ביטוחים.

 ולא לבחור אף ספק קול הקוראאת הוציא לפועל שומרת לעצמה את הזכות לא ל חברת כיוונים. 

  קיימת האופציה במסגרת קול והמופעיםצון מפעילות המפיק ר תשבע תהאוחברת כיוונים במידה ,

בשנת להגדיל אף ו ,2021במהלך  נוספים אירועיםל השת"פקורא זה להמשיך את ההתקשרות ואת 

 10,000את הפעילות למופעים ואירועים עם כמות משתתפים גדולה יותר ועד  2020ההתקשרות 

 אנשים.  

  המופיעים בקול קורא זה. וההתחייבויות המציע יידרש לעמוד בכל התנאים 

  .חברת כיוונים תחתום על הסכם עם המציע/ מציעים אשר יבחרו 

 בהתאם לקול קורא זה, וכן  מציעיםכי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר  ,יובהר

 .מציעלבחור רק בחלק מהמופעים שיציע כל 

 

' ט, שלישיליום עד  kivunim7.co.il@contract דוא"ל:לפרטים והבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לכתובת 

 .12:00שעה ב 4/2/2020שבט תש"ף, 

העיר , 82בחברת כיוונים, רחוב ההסתדרות  הצעות על פי המפרט יוגשו במעטפה סגורה למינהל כספים

 בדיוק. 12:00בשעה  2020/2/11 שבט תש"ף, זט", שלישייום עד (, 14באר שבע )חדר העתיקה 

 

 על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט:

 לשירותי הפקה ומכירת כרטיסים למופעי אמפי פארק נחל באר שבע" 01/2020"קול קורא 
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 להשתתפות בקול קוראבקשה  טופס - נספח א'

 

 : __________________________________מפיקה + שם משפחהשם

 

 ____: _______________________________מספר טלפון להתקשרות

  

 להתקשרות:____________________________________כתובת  דואר 

 

 _______________________________________כתובת מייל להתקשרות: 

 

באמפי פארק באר  מופעי ערבמופעים שיכולים להשתלב ב 8-ביכולתי להציג אופציה להריני מצהיר כי 

 שבע

 פארק נחל באר שבע" ב"אמפישהם אופציה להשתתף במופעים  המופעיםפירוט 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 

 

5. ________________________ 

 

6. ________________________ 

 

7. ________________________ 

 

8. ________________________ 

 

  :בכל התנאים שפורטו בקול קוראהריני מצהיר כי ביכולתי לעמוד 

 על החתום:

 

______________________ 
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 תצהיר בדבר נסיון של המציע -נספח ב'

 

אני הח"מ ____________ נושא תעודת זהות שמספרה___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בזאת 

 הנני___________ במציע ואני מוסמך לעשות תצהירי זה מטעם המציע. .1

 שנים בניהול תוכן ומופעים. 5-למציע ניסיון של מעל ל .2

במכירת כרטיסים בהיקף במתן  ,לכל הפחות השנים האחרונות 5-בחברתנו הנה בעלת ניסיון מוכח  .3

מש"ח כולל מע"מ בשנה לכל  3בהיקף של כרטיסים בשנה והפקת אירועים שונים  30,000של מעל 

 .הפחות

בנושא היקף מכירת כרטיסים והיקף כספי להפקת אירועים אותם ביצעתי ב__ להלן פירוט נסיוני  .4

, בכל שנה מש"ח כולל מע"מ בשנה 3-ולפחות,  בשנה םכרטיסי 30,000בהיקף של שנים האחרונות 

 השנים האחרונות. ___-מ

 מקום/מזמין 

כמות  האירוע

כרטיסים 

 שנמכרה

 טלפון אנשי קשר
היקף כספי 

 של האירוע

       2014שנת 

       

       

       

       2015שנת 

       

       

       

       2016שנת 

       

       

       

       2017שנת 

       

       

       

       2018שנת 
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 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזה 

    

                                                                                 

 אישור

______(, הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. _____

________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ______במשרדי שברחוב ______________________ מר/גב' 

_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 

וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 , עו"ד                         

 מ.ר. ___________

 חותמת 

 


