פניה לקבלת הצעות מס' 33/2021
לשירותי מתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים באמפי אשדוד,
באולם המשכן לאמנויות הבמה אשדוד ובהפקות שונות של המשכן
לאמנויות הבמה הפיס אשדוד ברחבי העיר.
תאגיד המשכן לאמ ויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )להלן" :המשכן"( מזמין בזאת הצעות לשירותי
מתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים באמפי אשדוד ובאולם המשכן לאמ ויות
הבמה אשדוד ,זאת ,כמפורט להלן.
מהות השירות
.1
מתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים באמפי אשדוד ובמשכן לאמ ויות
.1.1
אשדוד .זאת ,על-פי המאפיי ים והדרישות המפורטים ב ספח א' המהווה חלק בלתי פרד
מפ ייה זאת )להלן" :השירות"(.
תקופת ההסכם הי ה מיום  01בי ואר  2022ועד ליום  31בדצמבר  .2022אין באמור בסעיף
.1.2
כדי לפגוע בזכותו של המשכן לבטל ו/או להפסיק את ההתקשרות עם המציע
זה
במהלך תקופת ההסכם .המשכן יהא רשאי להאריך את ההסכם בשלוש ש ים וספות,
על-פי שיקול דעתו ,ש ה אחת בכל הארכה.
היקף התשלום בגין השירות כמפורט לעיל יוצע במסגרת הצעת המציע ב ספח ב' המהווה
.1.3
חלק בלתי פרד מפ ייה זו.
הצעת המציע
.2
על המציע להגיש את מסמכי הפ ייה ,לרבות כל ה ספחים המצורפים לה ,כשהם
.2.1
חתומים על ידו בתחתית כל דף.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ,עליה מצוין "הצעה מס'  33/2021מתן אישורי
.2.2
בטיחות לאירועים ומופעים" לתיבת המכרזים במשכן )רח' דרך ארץ  ,1אשדוד ,קומה 2
בקבלה( ,ב וכחות סמ כ"ל המשכן ו/או מי מטעמו ,עד ליום  13בי ואר  2022שעה 15:00
בלבד .הצעות לא יתקבלו לאחר מועד זה.
.3
.3.1
.3.2

.3.3

.3.4

ת אי סף להגשת הצעה
עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מ הל ספרי חשבו ות כחוק ובעל אישורים על יכוי מס במקור
מטעם פקיד השומה.
בעל מקצוע -מה דס בטיחות בעל יסיון מוכח ל יהול בטיחות באירועים המו יים ,או
ה דסאי ב יין או ה דסאי אדריכלות רשום בפ קס הה דסאים במכון הממשלתי להכשרה
טכ ולוגית שבמשרד התמ"ת ,או מה דס אזרחי או אדריכל רישוי או אדריכל רשום
כמשמעותו בחוק המה דסים והאדריכלים התשי"ח 1958-באחד מן המדורים הבאים:
ה דסת מב ים ,יהול הביצוע ,ארכיטקטורה ,בטיחות )להלן" :בעל מקצוע"(
מובהר כי אף חברה שעיסוקה העיקרי הוא מתן אישורי ה דסה ובטיחות תוכל להגיש
בעל מקצוע מטעמה העומד בתבחי ים המפורטים ,אם תגיש כחלק מההצעה
התחייבות לכך שאותו בעל מקצוע שהגישה יהא עומד בכל ת אי הסף וכי הוא יהא מי
שייתן את השירות המבוקש לאורך כל תקופת ההסכם.
יסיון קודם במתן חמישה ) (5אישורי בטיחות לפחות בשלוש ) (3הש ים האחרו ות
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לאירועים ומופעים בהם כחו לפחות  2,000איש.
.4
.4.1

.4.2
.4.3

מסמכים שעל הפו ה לצרף להוכחת ת אי הסף
תעודת עוסק מורשה מאת שלטו ות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד
השומה כי הי ו מ הל ספרים כחוק ואישור על יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה
)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.
תעודות מקצועיות רלוו טיות להוכחת ה דרש בסעיף .3.2
אסמכתאות להוכחת יסיון קודם רלוו טי של המציע ה דרש בסעיף .3.4

החלטות המשכן בדבר ההצעה הזוכה
.5
המשכן אי ו מחויב לבחור בהצעה כלשהיא ,לרבות לא בהצעה הזולה ביותר.
.5.1
המשכן רשאי להתחשב בטיב ובמשך ה יסיון של המציעים וביתר מאפיי י המציעים וכן
.5.2
לבקש מהמציעים הבהרות /הסברים /פרטים וספים ב וגע להצעתם.
הצעות המציעים תישקל ה על-פי ציון משוקלל סופי ,כדלקמן:
.5.3
 70%.5.3.1מהציון הסופי יושפעו מהמחיר המוצע .זאת ,באופן בו המציע שי קוב באחוז ההפחתה
הגבוה ביותר יקבל את מלוא ה יקוד לסעיף זה ,ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי להצעתו
זו.
 20%.5.3.2מהציון הסופי יושפעו מהתרשמות הוועדה מה יסיון הקודם הרלוו טי לשירות
המבוקש ,כך שהמציע בעל ה יסיון הרלב טי ביותר יקבל את מלוא ה יקוד לסעיף זה .יתר
ההצעות ידורגו באופן יחסי להצעתו זו.
 10% .5.3.3מהציון הסופי יושפע מוותק .המציע בעל הוותק הגבוה ביותר )עד לתקרה של 10
ש ים( יקבל את מלוא ה יקוד לסעיף זה .יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי להצעתו זו.
אמת מידה
מחיר
יסיון קודם

ותק

.6
.6.1

אופן ההוכחה  /אסמכתאות

משקל בציון הסופי

הצעת מחיר – ספח ב'

70%

העתקי אישורי בטיחות ש ית ו על
ידי המציע בעבר ,הסכמי
התקשרות ,מכתבי המלצות.

20%

תעודת רישום בפ קס המה דסים
והאדריכלים  /פ קס הה דסאים.

10%

הצהרות המציע
הגשת הצעתו של המציע כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי פ יה זו ומסמכיה ידועים
ו הירים לו .כל טע ה בדבר טעות או אי הב ה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי פ ייה זו  -לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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נספח א'
מפרט לקבלת הצעות למתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים
באמפי אשדוד ובאולם המשכן לאמנויות הבמה אשדוד
3

המשכן מעו יין לקבל הצעות למתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים באמפי אשדוד
ובאולם המשכן לאמ ויות הבמה אשדוד
מהות השירות:
.7
א .הכ ת תיק בטיחות לאמפי אשדוד עפ"י הוראות וה חיות משטרת ישראל.
ב .מתן אישור בטיחות עפ"י ה חיות משטרת ישראל לכל אירוע  /כ ס  /מופע  /הצגה
המתקיימים באולם המשכן ו/או באמפי אשדוד.
ג .מתן אישור קו סטרוקציה לאירוע.
ד .בדיקה מקדמית של תכ יות בי וי ואישור משקליםלפ י הקמות.
ה .הפקת תכ יות חדשות לאירוע הדורש שי וי בתיק הבטיחות הקיים ) בתוספת תשלום
(.

חתימה וחותמת המציע

____________________________
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נספח ב'  -הצעת המציע
לכבוד
המשכן לאמ ויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ
ה דון :פ יה לקבלת הצעות לשירותי מתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים המתקיימים
באמפי אשדוד ובאולם המשכן לאמ ויות הבמה אשדוד
 .1קראתי בעיון את כל מסמכי הפ ייה ,והב תי אותם .ת אי הפ ייה והשירות ידועים וברורים
לי ,ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .2א י עומד בכל ת אי הסף ה דרשים לצורך הגשת ההצעות ,כמפורט בסעיף  3לפ ייה .א י בעל
ידע ,יסיון ומומחיות הדרושים לשם מתן השירות אספקת השירות שוא פ ייה זו ומסוגל
לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות הפ ייה.

 .3ידוע לי ומקובל עלי כי התמורה המוצעת על ידי הי ה סופית ,וכוללת את כל ההוצאות
מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירות .לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.
 .4ידוע לי ,ומקובל עלי כי המשכן רשאי שלא להשתמש בשירותיי כלל או להקטין את היקף
השירות או לחלק אותו בין יועצים שו ים או להקפיאו והכל על פי החלטתו הבלעדית.

 .5אם הצעתי תתקבל ,א י מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל ,לרבות חתימה על
כל המסמכים ועמידה בכל הדרישות כמפורט ,וזאת תוך  14ימי עבודה מתאריך הודעתכם
בדבר בחירתי.
 .6ידוע לי ומקובל עלי שאם לא אבצע את הפעולות המ ויות ב ספח א' לעיל ,כולן או מקצתן,
אאבד את זכותי לספק את השירות והמשכן יהא רשאי להתקשר עם בעל מקצוע אחר ,מבלי
שיהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו למשכן עקב הפרת ההתחייבויות שא י וטל
על עצמי עם הגשת הצעתי.

 .7ידוע לי כי המחיר האמור בסעיף זה מגלם בתוכו עלות הכ ת תיק בטיחות לאמפי במידה
ויידרש ע"י משטרת ישראל.
הצעתי הי ה כדלקמן ,עבור אישור בעל מקצוע לכל אירוע באמפי:
5

התמורה המקסימאלית לביצוע כל שיעור ההפחתה המוצע על
ידי )באחוזים( מהתמורה
העבודות שוא הצעת מחיר זו.
המקסימאלית
_______%

₪ 1,250

ולראייה באתי על החתום:
שם המציע....................................... :

ת.ז/ח.פ............................................................

כתובת .................................................................................. :תאריך............................ :
חתימה וחותמת................................................... :
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