החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

מכרז מספר  - 05-2018ריכוז וניהול אירועים
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בירושלים ,מזמינה בזאת הגשת מועמדות לריכוז וניהול אירועים במתחמי החל"פ.
הסבר:
החל"פ הרובע היהודי מחזיקה ומפעילה במסגרת מערך התיירות שלה מס' אתרים ומוקדים בהם מתקיימים מזמן
לזמן אירועים שונים עפ"י נהלי קיום אירועים של החל"פ כגון :בר/בת מצווה ,חופות ,אירועי קונספט ,אירועים
מוזיקליים וכדו' .רקע אודות החברה וטופס הגשת מועמדות ניתן לקבל באתר החברwww.rova-yehudi.org.il :
דרישות מהמועמדים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

חברה בע"מ או עוסק מורשה.
ניכוי מס במקור.
אישור ניהול ספרים.
ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בהפקה וניהול אירועים.
הכרות טובה עם אתרי העיר העתיקה והרובע – יתרון.
חריצות ויוזמה ,גישה שירותית ויחסי אנוש מעולים.
צוות עובדים מיומן של המציע.
יכולת תקשורת בשפות נוספות :אנגלית ,צרפתית – יתרון.
יכולת שיווקית וניסיון שיווקי – יתרון.

הפעילות ותנאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7




המציע שיבחר יפעל כמייצג של החל"פ הרובע היהודי.
המציע יטפל בכל הפניות לקיום אירועים עפ"י נהלי החברה.
המציע יידרש לנוכחות ברובע שלו או של עובדיו עפ"י הנדרש ובהתאם לסיכום מפורט עם החל"פ.
בן המציע לחל"פ לא ישררו יחסי עובד מעביד כהגדרתם בחוק.
בין המציע לחל"פ ייחתם הסכם נותן שירות.
בסיס התגמול יהיה ריטיינר למציע ופרמיה לתגבור פעילות ,שתסוכם בין הצדדים.
בנוסף המציע יוכל לבצע אירועים בהפקתו וכן לבצע מכירה ושדרוג של אירועים מוזמנים.

מודגש:
החל"פ תבחן את ההצעות עפ"י כישורי המועמדים ,ניסיון ,המלצות ,תשתית ארגונית וכו'.
אין החל"פ מחויבת להזמין לראיון מי מהמועמדים או מקצתם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הגשת מועמדות יש לשלוח לכתובת מייל mikyy@jqc.org.il :עד לתאריך  26.04.2018בשעה  12:00כאשר הם
חתומים ע"י המציע.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למר סער ברקאי בט"ל054-2503464 :

בברכה
מח' פרויקטים

טופס מכרז מס' 05-2018 :
פרטי המציע
 .1שם המציע___________________ :
 .2שם החברה ___________________________________:מס' ח.פ_____________ .
 .3טלפון_________________ :

טלפון נייד______________________ :

 .4דואר אלקטרוני_____________________________________________ :
 .5כתובת____________________________________________________ :


יש לצרף פרופיל חברה.

ניסיון והמלצות:
המציע יצרף בקובץ מודפס פירוט ניסיונו בהפקה וניהול אירועים באופן מפורט.
המציע יצרף המלצות ופרטי הממליצים.

טופס מועמדות
מכרז מס05-2018 :
אנו חב' _______________ החתומים מטה מתכבדים להגיש לכם בזאת את מועמדותינו למכרז הנ"ל המבוססת על
המידע שנמסר לנו  .כמו כן אנו מצהירים בזה כי קראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז וכן קיבלנו את כל ההסברים
שביקשנו ושהיו דרושים לנו להגשת המועמדות .

תאריך__________

שם החותם_________________ חתימה וחותמת_____________

