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ת פסטיבל יין שיתקיים ביום מציעים להגיש הצעתם לניהול והפקמזמינה בזאת  ("העירייה"להלן: עיריית דימונה )

 )כ"ח באב, התשע"ט( בעיר דימונה. 29.8.2019-חמישי, ה

 ובהתאם למפורט להלן: העירייהההצעה תיבחר על פי קריטריונים אומנותיים שיבחנו על ידי ועדה מקצועית מטעם 

עד כאשר צפי קהל המשתתפים בפסטיבל הוא  הפסטיבל יתקיים במתחם מגודר בהתאם להנחיות המשטרה .א
 ., מבוגרים וילדיםאנשים 1,000-כ

המציע יעמיד לרשות קהל המשתתפים את האפשרות לרכוש כוס יין בעלות ; הכניסה לאירוע הינה ללא עלות .ב
 אשר תשמש לטעימות בלבד. שקלים 30עד  של

דוכני  8-10-כן כויוצעו יקבי בוטיק ויינות שונים ו דוכנים ועמדות בהם יוצגו 15-20המציע מתחייב להציב בין  .ג
אשר יתומחרו ויימכרו במחירים משאיות מזון(  -דוכני מזון )"פוד טרקס" 5שמתוכם לפחות  שונים מזון

  שבכוונת המציע להציג למכירה( מנות האוכלצורף מחירון של )להצעה יסבירים.

אומני  3דמויות שטח,  3סדנאות והפעלות,  5במסגרת הפסטיבל יקים המציע מתחם ילדים שיכלול:  .ד
דוכני מזון  5מתקני מתנפחים ו 6-כ (,בתאום עם מנהל אגף התרבות ושניים קטנים)בניהם אחד גדול ילדים

. באשר למתחם הילדים, על המציע לפנות וכדומה( יותיק)כגון: גלידות, פנקייקים, נקנ מותאמים לילדים
 של העירייה ולהתקשר עימו להקמת מתחם זה. לזכיין מכח מכרז

י חוק ובין היתר תכנית על המציע מוטלת האחריות להציג בפני נציג העירייה את האישורים הנדרשים על פ .ה
, כיבוי אש, , מד"אקונסטרוקציה, פריסת חשמל, אישור , רישיון עסקמאושרת על ידי המשטרה בטיחות
 משרד הבריאות.אישורים מו , מנהל ביטחון באירוע )מנב"ט(אבטחה

 קירור, חיבורי חשמל  ,המתחם דיגלול כגון: שילוט, על המציע לדאוג לארגון הלוגיסטי של הצבת הדוכנים .ו
 איסוף אשפה., לפי דרישת משרד הבריאות , כיורגנרטור פעלתוה

 תאורה מספקים וידאג להגברת הפסטיבל ותכניו.המציע יפרוס אמצעי  .ז

 .כסאות 200-שולחנות וכסאות בר ו 30פינות ישיבה,  40באחריות המציע להקים ולפרוס  .ח

 .כולל מע"מ₪ אלף  40,000-של כ ערך שוויב )זמר/ת( של אומןת אומנותי יפרט בהצעתו תכנית המציע .ט

למציע בפרסום  מובהר כי העירייה תסייע ;המציע ישווק ויפרסם הפסטיבל באמצעי התקשורת השונים .י
 הפסטיבל בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה ובהתאם לשיקול דעתה.

עובר  המתחםתדאג לניקיון  מובהר כי העירייה תגדר את מתחם הפסטיבל, תציב מחסומים, תספק חשמל, .יא
 ותבנה במה שתשמש לקיום המופעים האומנותיים. לקיום הפסטיבל

באמצעות כתובת המייל , יועברו למר מאיר חזן, מנהל אגף התרבות, בכתב בלבד שאלות הבהרה .יב

meirh@Dimona.muni.il   14:00ועד לשעה  17.7.19עד ליום. 

 
 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים

מרובי משתתפים במהלך החמש שנים אישורים על ניסיון מוכח בניהול והפקת פסטיבלי יין  -
 האחרונות ורשימת ממליצים.

 יקבים שיביעו נכונותם להשתתף בפסטיבל. 15הוכחה על קיום קשרים עם לפחות  -

 תכנית אמנותית של הפסטיבל כולל עלויות כספיות. -

 תעודת כשרות. -

 אישור כי המציע הינו עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים כדין. -

 על פי החוק לקיום אירועים ובכלל זה: רישיון עסק ורישיון משרד הבריאות. כל רישיון הנדרש -

 ₪. 5,000,000וביטוח חבות מעבידים בהיקף של לפחות  ביטוח צד ג' - אישור קיום ביטוחים -

 אופן הגשת ההצעה: 
, ו/או באמצעות הדוא"ל: 3קומה  -לידי מר מאיר חזן מנהל אגף התרבות בבניין העירייה להגיש הצעתם  על המציעים

meirh@Dimona.muni.il12:00בשעה  24.7.2019 -. וזאת עד ליום ה. 
 

 אין לראות בפניה זו כהתחייבות של עיריית דימונה להתקשרות או לקיום הפסטיבל.
         

 
 בברכה,                                                
 בני ביטון                             
 עיריית דימונהראש                  
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