יום רביעי  27מרץ 2019
הנדון :הזמנה להגשת הצעות עבור הפקה טכנית – אליפות אירופה באקרובטיקה 2019
א.
ב.

ג.

ד.

אליפות אירופה ה 29-באקרובטיקה תתקיים בהיכל הטוטו בחולון.
תאריכי התחרות 22/10/19-3/11/19 -
הקמות 15-21/10/19 -
פירוקים 4/11/19 -
איגוד ההתעמלות והחברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ,במסגרת ארגון אליפות אירופה ה  29באקרובטיקה
(להלן" :הארגון") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הפקה טכנית כוללים לאליפות אירופה
באקרובטיקה ,הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
להלן תמצית תנאי הסף להגשת הצעת מחיר והגדרת תפקיד:
דרישות קדם:
• ניסיון ניהולי מוכח
• שליטה טובה באנגלית ,שפות נוספות – יתרון
• למשתתף ניסיון מוכח בניהול והפקה של לפחות  3אירועי ספורט גדולים ברמה לאומית
• ניסיון בהפקת אליפויות אירופה או אירוע ספורט בינלאומי גדול אחר
• ידע מוקדם בענף ההתעמלות – יתרון
• שליטה מלאה בישומי מחשב
• אסרטיביות ,יוזמה ,יכולת להניע לפעולה
• יכולת עבודה טובה בצוות
• יכולת עבודה תחת לחץ
המפיק הטכני נמצא בכפיפות ישירה למנהלת התחרות ולהלן הגדרת תפקידו:
• איפיון המפרטים לאירוע.
• איפיון ואיסוף הצעות מחיר בתחומים שונים.
• יעוץ וליווי לגבי בחירת ספקים לאירוע.
• בניית תוכנית במה בתאום עם מנהלת האליפות על פי המפרטים השונים.
• השתתפות בפגישת הכנה עם איגוד ההתעמלות האירופאי באוגוסט (.)26/8/19
• תיאום בין הספקים בשלבים השונים ובשלב בניית תוכניות האולם (כולל הקמות ופירוקים).
• סיורי ספקים ככל שידרש.
• בניית לו"ז הקמות בתיאום עם היכל הטוטו ,הספקים ולוח הזמנים של התחרות.
• ביצוע תהליכי רישוי לאירוע.
• תאום וקבלת אישור ממהנדס חשמל ,קונסטרוקציה וכו'.
• פיקוח על כל נושא האבטחה והסדרנות.
• תיאום עם המשטרה לגבי ביטחון ובטיחות באירוע  ,עד לקבלת אישור סופי מכל הגורמים.
• הדרכת צוות המתנדבים שבאחריותו.
• ניהול שוטף של הספקים וזירת האירוע במהלך ימי התחרות והאימונים.
• לאחר התחרות מסירת דוח סופי על התחרות ומסקנות.
• כל משימה נוספת ככל שיידרש במסגרת התפקיד.

ה .את הצעת המחיר החתומה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
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ו.

על ההצעות להגיע למייל לא יאוחר מיום  7.4.2019בשעה  .23:00הארגון לא ידון בהצעה שתוגש לאחר
המועד הנ"ל.

ז .ההצעה תכלול את כל העלויות הדרושות לביצוע מרבי של העבודה הכוללת.
ח .על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים בכתב הכמויות ויתר
המסמכים במקומות המיועדים.
ט.

הארגון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

י.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד ההתעמלות בישראל בטלפון 03-6226461 :או .054-5797096

הערות להגשת הצעה:
.1על המציע להחזיר את כל מסמכי הצעת המחיר ,חתומים.
.2מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות,ו\או בסיכום הצעת המחיר הצעתו תיפסל.
.3המחירים יופיעו בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.

סיכום הצעת מחיר
הגדרה
הכנה וליווי עד התחרות
הקמות
ימי התחרות
מחיר העבודה כולה

עלות

מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות,ו\או בסיכום הצעת המחיר הצעתו תיפסל
.
__________ _______________ __________________ ________
שם המציע שם מורשה החתימה חתימה וחותמת המציע תאריך

