
 

________________________________________________________________________ 
 073-2870440פקס:  073-2870240למתנ"סים, יחידת רכש והתקשרויות טלפון: החברה 

 

 

 

  

שכונות בתל ושיקום חברת מוסדות חינוך, תרבות "-הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד :הנדון

 אמפי ווהל גני יהושועלרשות שימוש באביב" 

 "החברה"( –)להלן   בע"מ )חל"צ(, מרכזים קהילתיים בישראל בכוונת החברה למתנ"סים .1

כספק  510623721ח.פ " חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות בתל אביב להתקשר עם "

 יחיד למתן השירותים המפורטים בהמשך.

באמפי תאטרון של החברה למתנ"סים מחוז מרכז  אירוח כנס עובדימהות ההתקשרות הינה  .2

 09.00-24.00וקיום האירוע בין השעות  בין השעות 06.9.17בתאריך ווהל )להלן "האמפי"( 

 הכוללת את השירותים הבאים₪  9400בעלות של 

 שימוש באמפיתאטרון  .א

 שימוש ברחבת הדשא לצורך הסעדת אורחי האירוע .ב

 כלי רכב  600אישור חניה לכ .ג

וזאת למשך כל שעות  הניקיוןוחדרי חדרי ההלבשה  ,עמקום האירו ניקיון מתן שירותי .ד

 האירוע.

 קב"טשעות לפי דרישת החברה ובהתאם לדרישות  9 –אספקת אבטחה וסדרנים ל  .ה

 

 : הנדרשים מהספקהסף תנאי , .3

הגשת המאפשרת  הובנוסף רחב מוזמנים בישיבת תיאטרון  940אירוח של לפחות  תיכול .א

 .מוזמנים 940 המתאימה ל  מזנון פתוח בסגנון ארוחה

 בעל רישיון עסק לקיום  אירועים בהיקף הנדרש. .ב

 ק"מ מהעיר תל אביב 15של עד  סוברדיו תל אביב בתחום העיר .ג

 . חניה לפחות מקומות 600בעל  .ד

 01.00בבוקר ועד השעה  09.00מהשעה  העמדת המקום לצורך האירוע .ה

 למהלך האירוע. מאבטחים לפחות תשעה יכולת לספק  .ו

 יכולת אספקת תאורה כללית .ז

$ וביטוח 1,000,000ביטוח צד ג' בסכום של לפחות  הכוללותביטוח בעל פוליסות ביטוח  .ח

 $ לפחות. 5,000,000חבות מעבידים בגבולות אחריות של 

 

לספק את השירותים הנדרשים  ויכול העונה על דרישות החברהניסיונות לאתר גוף אשר לאחר  .4

שיש באפשרותו לספק היא הספק היחיד " חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב  כי  נמצא

 .הנדרשיםהשירותים 

הפירוט לעיל תתקשר החברה למתנ"סים עם  עפ"י העדר גופים נוספים אשר להם יכולת ב .5

 .. נושיקום שכונות בתל אביב , לקיום האירוע באמפי ווהל חברת מוסדות חינוך תרבות "
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ספק את השירותים הנדרשים לגוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ו .6 

מנהלת רכש והתקשרויות  -לעלית בביוף 27.07.17 שאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריךר

 .073-2870240/111יש לוודא קבלת המייל בטלפון   elit@matnasim.org.ilבמייל  

 רצ"ב חוו"ד הגורם המקצועי. .7

 בברכה,
 מאיר בינג יו"ר ועדת מכרזים 

 
 
 

 


