דרישות:







רישוי – הכנת טבלת צרכים מפורטת לגורמי הרישוי וליווי האירוע מול גורמי האכיפה השונים.
לוגיסטיקה – הכנת תכנית מפורטת וטבלת לו"ז של האירוע (פרפרודקשיין) ,עבודה מול ספקים
ותכנית עבודה.
תוכן אומנותי – בנייה וריכוז דרישות ומפרטים של המופעים ,הדוכנים והמיצגים .חיבור בין
בעלי הדוכנים ,הכנת לו"ז מפורט של זמני הופעות ,בדיקות סאונדצ'ק ופעילות.
שיווק – עבודה מול דובר העירייה ומשרד שיווק .תכנון ובניית קונספט שיווקי לתוכן האירוע.
איתור ספקים.
תפעול וניהול האירועים בשטח.

מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות:
 .1תקציר המתאר את חברת ההפקה ,שיכלול את שם החברה ,שם ופרטי קשר של איש הקשר,
מס' שנות ניסיון ,תיאור קצר של הפרויקטים הרלוונטיים שהחברה הפיקה עד כה ,תיאור קצר
של ספקים רלוונטיים שהחברה עבדה איתם (מתחום מכירת אוכל מוכן ומתחומי האמנות).
 .2תכנית עבודה מפורטת ואיכותית בצירוף עלויות .נדרש לצרף מצגת .יש לצרף הצעת מחיר
אחת לאירוע בודד והצעת מחיר נוספת לארבעה אירועים.
 .3נדרש לצרף המלצות.
*מומלץ לעיין בטבלת ניקוד ההצעות המצורפת מטה טרם הגשת הבקשה.
את המועמדות יש להגיש למייל  tourism@sederot.muni.ilעד התאריך .81.1.81
ניקוד ההצעות:
פרמטרים
שנות ניסיון

המלצות

ניקוד
 3שנים –  0נקודות
 4שנים –  4נקודות
 5שנים –  8נקודות
 6שנים והילך  12נקודות
 2המלצות –  0נקודות
 3המלצות –  4נקודות
 4המלצות –  8נקודות
 5המלצות והילך  12נקודות

סה"כ
12

12

מספר פרויקטים  /שווקים
*יתרון לניהול שווקי אוכל
*יתרון לניהול שווקים עם אוריינטציה אומנותית

ניסיון בעבודה עם מגוון ספקים בכל פרויקט
ולפחות 10ספקים מתחום מכירת אוכל מוכן ו 10
ספקים מתחומי האומנות (ספק הינו בעל דוכן
בשוק  /אומן מציג וכיוצ"ב לא ספק של המציע )
תוכנית עבודה מפורטת בצירוף עלויות
ראיון
מחיר הוגן

סה"כ

 2פרויקטים –  0נקודות
 3פרויקטים –  4נקודות
 4פרויקטים –  8נקודות
 5פרויקטים והילך  12נקודות
 30ספקים –  4נקודות
 40ספקים –  8נקודות
 50ספקים –  12נקודות
 51ספקים והילך  16נקודות
תוכנית עבודה מפורטת לרבות
מצגת  20 -נקודות
ראיון התרשמות מהמציע  ,הבעה
בעל פה  ,התמצאות בתחום וכו'
מחיר שיפחת ב 20% -מהאומדן של
הרשות לא יחשב כמחיר הוגן (מחיר
האומדן לא יפורסם בשלב הגשת
ההצעות אולם הוא יישמר בתוך
מעטפה טרם סגירת התיבה להגשת
הצעות )

12

16

20
8
20

100

