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הספק:

הנדון :הזמנה להגשת הצעת מחיר עבור בנייה והקמת התפאורה
א .איגוד ההתעמלות והחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ במסגרת ארגון אליפות אירופה ה  32בהתעמלות
אומנותית )להלן – הארגון( מזמינים בזאת להגיש הצעות מחיר לבנייה והקמת התפאורה לאליפות
אירופה בהתעמלות אומנותית בתאריכים  17-19/6/2016בחולון
וזאת בהתאם למסמכי ההצעה המצ"ב והכוללים:
 (1מכתב פניה זה
 (2מפרט צרכי הבנייה והקמת התפאורה )נספח א'(

ב .את הצעת המחיר החתומה ויתר המסמכים יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
.sporthd@reh.co.il
ג .על ההצעות להגיע למייל לא יאוחר מיום  18.02.2016בשעה  .16:00הארגון לא ידון בהצעה שתוגש
לאחר המועד הנ"ל.
ד .ההצעה תכלול את כל העלויות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה הכוללת.
ה .על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים בכתב הכמויות ויתר
המסמכים במקומות המיועדים .
שאלות הבהרה נוספות בכתב ניתן להפנות למר אוהד פוגלמן במייל .ohadf@reh.co.il
עד ליום רביעי .17.2.2016
הערות להגשת הצעה:
.1על המציע להחזיר את כל מסמכי הצעת המחיר.
.2מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,ו\או בסיכום הצעת המחיר הצעתו תפסל.
.3המחירים יופיעו בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.

נספח א'
מפרט מיוחד לרכישת התפאורה לאליפות אירופה בהתעמלות אומנותית
 .1תאור עבודה – כללי
א .הצעה זו עוסקת ברכישת התפאורה לאליפות.

 .2פרוט שרות:
א .החברה תספק את התפאורה של האליפות בהתאם לדרישות הועדה המארגנת וחברת
העיצוב איתה עובדת הועדה.
ב .החברה תהיה אחראית על כל האישורים הנדרשים לבניית התפאורה.
ג .החברה תהיה אחראית על התקנה ופירוק התפאורה.

 .3להלן מפרט הרכישה הנדרש :

מס"ד
1

מפרט
ביוי מחיצה מעוצבת תלת ממדית במידות 30מ' אורך  13מ'
גובה.
כולל קוסטרוקציה אחורית עבור תמיכת המחיצה ומסך
הלדים.
המחיצה תהיה עטופה משי צדיה בחיפוי שמשוית מט מתוחה
על הפיגום.
המחיצה תכלול ביית כיסה  /יציאה מעוצבת לזירה משי צדי
המחיצה בגודל  1.8מ' וגובה  2.1מ'
כמו כן יצירת מחיצה מעל שי היציעים הצדיים בגובה  14מ'
מבד שחור ליצירת הפרדה בין שי חלקי אולם.

2

ביית פודיום מצחים מלבי )  ( 1-2-3מעוצב  ,בתיאום עם
מעצב האירוע.

3

מתקן העלאת דגלים חשמלי לטובת טקס העקת מדליות ,
כולל מועים.
המתקן יכלול מפרט להעלאת  3דגלים בקודת זמן אחת.

עלות

4

עמדת  - kiss & cryבמה באורך  2.4מ' רוחב  1.2מ' וגובה 15
ס"מ.
ספת ישיבה מהודרת לעד  7אשים
גב במה מעוצב באורך  2.4מ' גובה  2.1מ' .

5

ההצעה תכלול העסקת מעצב תפאורה מקצועי ובעל יסיון
מוכח.

סיכום הצעת מחיר
הגדרה
עלות כוללת לעבודה

עלות

הצעת שירותים נוספים:
הגדרה

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

