קול קורא
הפנינג חגיגת מים לילדים ונוער לגילאי 0-14
עיריית דימונה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם לניהול והפקת הפנינג חגיגת מים
ומגלשות ,אמנים ,מתקנים מתנפחים וסדנאות הפעלה שיתקיים באחד מן התאריכים הבאים 26.8.19 :או
 27.8.19בעיר דימונה בין השעות .10:00-16:00
ההצעה תיבחר על פי קריטריונים אומנותיים שיבחנו על ידי ועדה מקצועית מטעם העירייה ובהתאם למפורט
להלן:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

ההפנינג יתקיים במתחם מגודר בהתאם להנחיות המשטרה כאשר צפי קהל המשתתפים בפסטיבל
הוא כ 700-אנשים.
הכניסה לאירוע הינה ללא עלות ,המציע יעמיד לרשות קהל המשתתפים את האפשרות לרכוש מזון
ושתייה קלה.
המציע מתחייב להציב  5דוכני מזון לפחות המותאמים לילדים ,כגון :פנקייק ,קרפ ,גלידות,
נקניקיות וכיו"ב אשר יתומחרו ויימכרו במחירים סבירים ויהיו בעלי אישורים למכירתם .דוכני
האוכל יהיו ממותגים ולפחות שניים מהם יהיו דוכנים מסוג "פוד טרקס" (אוטו אוכל)(להצעה
יצורף מחירון של מנות האוכל שבכוונת המציע להציג למכירה)
המציע מתחייב להציב  7מתקנים מתנפחים ,מתחמי קצף ,מתחמי מים וכ 3 -מגלשות במידות שונות
של  20מ' 50 ,מ' ו 70 -מ' וכן  5סדנאות הפעלה המתאימות לילדים בגילאי .0-14
המציע מתחייב להציג תכנית אומנותית הכוללת במה פעילה שבה יתקיימו  3הופעות של אומני
ילדים (בניהם אחד גדול ושניים קטנים בתאום מראש עם מנהל אגף התרבות).
המציע ידאג להצבת  3דמויות שטח אמנותיות המתאימות לקהל היעד ולאופי האירוע.
על המציע מוטלת האחריות להציג בפני נציג העירייה את האישורים הנדרשים על פי חוק ובין היתר
תכנית בטיחות מאושרת על ידי המשטרה ,רישיון עסק ,פריסת חשמל ,אישור קונסטרוקציה,
מד"א ,כיבוי אש ,אבטחה ,תווי תקן ,מנהל ביטחון באירוע (מנב"ט) ואישורים ממשרד הבריאות הן
באשר לדוכני המזון והן באשר למתקני המים/מגלשות מים.
על המציע לדאוג לארגון הלוגיסטי של הצבת הדוכנים כגון :שילוט ,דגלול ,קירור ,חיבורי חשמל,
כיור ואיסוף אשפה.
המציע ידאג להגברת ההפנינג ותכניו.
המציע ישווק ויפרסם ההפנינג באמצעי התקשורת השונים; מובהר כי העירייה תסייע למציע
בפרסום ההפנינג בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה ובהתאם לשיקול דעתה.
מובהר כי העירייה תגדר את מתחם ההפנינג ,תציב מחסומים ,תדאג לניקיון ופחי אשפה ,תספק
חשמל ,ותבנה במה שתשמש לקיום המופעים האומנותיים.
שאלות הבהרה יועברו למר מאיר חזן ,מנהל אגף התרבות ,בכתב בלבד ,באמצעות כתובת המייל
 meirh@Dimona.muni.ilעד ליום  17.7.19ועד לשעה .14:00
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 אישורים על ניסיון מוכח בניהול והפקת פסטיבלי/הפנינג ילדים ונוער מרובי משתתפיםבמהלך החמש שנים האחרונות ורשימת ממליצים.
 תכנית אמנותית של ההפנינג כולל עלויות כספיות. תעודת כשרות. אישור כי המציע הינו עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים כדין. כל רישיון הנדרש על פי החוק לקיום אירועים ובכלל זה :רישיון עסק ורישיון משרדהבריאות ומשטרת ישראל ,תווי תקן וכיוצב.
 -אישור קיום ביטוחים -ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים בהיקף של לפחות 5,000,000.

אופן הגשת ההצעה:
על המציעים להגיש הצעתם לידי מר מאיר חזן מנהל אגף התרבות בבניין העירייה -קומה  ,3ו/או באמצעות
הדוא"ל .meirh@Dimona.muni.il :וזאת עד ליום ה 24.7.2019 -בשעה .12:00
אין לראות בפניה זו כהתחייבות של עיריית דימונה להתקשרות או לקיום ההפנינג.
בברכה,
בני ביטון
ראש העיר

