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 מתחם נעמן :על הדשא LIVEבאירועי  " פודטראקס" קול קורא עבור הפעלת 

מזמינה בזאת הצעות עבור תפעול דוכני    והחברה הכלכלית מטה אשר   ואומנות   תרבותמחלקת  

 : 1"פודטראקס" בהתאם לפרטי האירוע המופיעים בסעיף 

 פרטי אירוע: .1

 חמישי -ימים רביעי 06-07.07.2022 - תאריך . א

 )עין המפרץ(   מתחם אמפי נעמן –מיקום  . ב

 משפחות  – קהל יעד  . ג

 : שעות  . ד

 20:00מופע בתחילת   –  19:00, אברהם טל,  פתיחת דלתות   06.07יום רביעי 

   21:00תחילת מופע ב – 20:00, קרן פלס,  פתיחת דלתות ב07.07יום חמישי 

 1500 לכל אחד מהמופעים בנפרד:   כמות כרטיסים .ה

 פודטראקס לממכר אוכל ושתייה כשרים.  הפעלת מטרת הקול קורא עבור .2

 לא יהיה ספק נוסף במתחם זולת מה שנקבע בהסכם בין הצדדים. .3

  20% ₪ + מע"מ או  10,000 לתשלום ע"י הספק הנבחר עבור החברה הכלכלית הינוסכום  .4

₪ + מע"מ    10,000שיק על סך    ייתןעם חתימה על ההסכם הזוכה  .  הגבוה ביניהם  מהמכירות

 .   08.07.2022 לתאריך 

 על המציע לצרף את המסמכים הנ"ל: .5

 רישיון עסק למתחם באחריות המפעיל +  רישיון עסק  -

 בהתאם לנספח ביטוח  קיום ביטוחיםאישור על   -

 . אישור משרד הבריאות -

   אישור על ניסיון קיום אירועים מסוג זה -

 הקהל. לשרות עמדות  הומספר   מזון ושתייה( כולל תפריט)מלא פירוט  -

 צילומים של הפודטראקס  -

 מחירון  -

 אישור כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרי חשבונות כחוק.  -

 וכו...(  , מיםלטובת הפעלת הפודטראקס )חשמל, גישה צרכים טכניים           -

 ין שימוש בבקבוקי זכוכית.  כי א. יובהר 6

 יובהר כי לא יתקבלו הצעות להפעלת פודטראקס בודדים.  .  7

 . המפעיל מתחייב לשמור על הניקיון במשך כל האירוע ולהחזיר מקום נקי. 8

 היתרים הנדרשים למתן  \רישיונות\הזוכה יהיה אחראי לקבלת כל האישורים  . 9

 ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, קודם לתחילת מתן השירותים         –השירות 

 וכתנאי מוקדם.             
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  eventmta@mta.org.ilל:י את ההצעות החתומות יש להעביר למי

 ההתקשרות של המציע וכל המסמכים הנדרשים.  כולל כל פרטי 

 eventmta@mta.org.ilבמייל: לשאלות יש לפנות  

 2.2026.005:עד תאריך יש להגיש את ההצעה 

 

 
 
 
 
 

 בברכה,  
 

 מנהלת מחלקת תרבות ואמנות  - כרמית פלג
 

 מנכ"ל החברה הכלכלית  – סילס ליביליה 
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