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 06/21 קול קורא 
 הארכת מועדים 

 להפקת אירועים קטנים 
 להקמת מתקני שעשועים והפעלת אטרקציות 

 נוף הגליל -בפארק העירוני "אלון" 
 

במאגר   להיכלל  לפיתוח    והמפעילים   הספקים   , המפיקיםהזמנה  הגליל של החברה    נוף 
ו/או להפקת    שעשועים/אטרקציותמתקני    הפעלת או  /אספקת ו או  /ו  הקמתלטובת  בע"מ  

 . ולילדים ובני נוער בפרט  ללציבור מבקרי הפארק בכלופעילויות קטנים אירועים  
 

 :  י סף להיכלל במאגר הספקים של החברהנתונים כלליים ותנא

 
  נוף הגליל החברה לפיתוח  ולשם הפעלתו,    )להלן: "הפארק"(   לקראת השלמת הקמת פארק אלון .1

  מפעילים מפיקים פעילים בתחום האירועים הקטנים  ( מזמינה בזה  "החברה")להלן :    בע"מ
הרלוונטי   בתחום  מורשים  משווקים  ו/או  יצרנים  הקמתו/או  בדבר  הצעות  אספקת  להגיש   ,

בכלל ולילדים בפרט שיתאימו לאופי הפארק ופעילותו  אטרקציות  והפעלת מתקני שעשועים/
      המתוכננת.

 

לציבור המבקרים בפארק    אטרקציותו/או    בהקמת, אספקת והפעלת מתקני שעשועיםהמדובר   .2
להפעלתם באירועים  ו/או    שיתאימו לפעילות השוטפת של הפארק,  בדגש על ילדים ובני נוער

 ובמועדים נקודתיים וספציפיים. 
 

 מפיקים להפקת אירועים קטנים בפארק.   .3
 

 תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים:  .4

 
  עסקים מציעים שהינם, מפיקים, יבואנים, מפעילים,  אך ורק רשאים להיכלל במאגר הספקים 

 ספקים העומדים בתנאי הסף שלהלן, במצטבר:  ו

מתקני    הנו  מציעה .א בהפעלת  ו/או  קטנים  אירועים  בהפקת  המתמחה  אירועים  מפיק 
 שעשועים ואטרקציות למשפחות בדגש על לילדים ובני נוער. 

ון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים עפ"י דין ביחס לשירותים אליהם בעל רישיהמציע   .ב
 .  )כגון: לפעילות השוטפת, פעילות ספציפית וכו'( להיכלל במאגר הספקים חפץ  הוא

והפעלת מתקני שעשועים ו/או אטרקציות המתאימות   באספקתהמבקש בעל ניסיון מוכח  .ג
 המוצע. לפחות בתחום   שנתייםשל   לאופי הפארק ופעילותו

אועצמאי/ הנו    מציעה .ד מורשה  רשומהעוסק  שותפות  בישראל  ,  כדין  הרשום  תאגיד    או 
 המנהל ספרים כחוק.  

 ו/או למי מחברי דירקטוריון החברה.  נוף הגלילנעדר זיקה לחברי מועצת עיריית    ציעהמ .ה

 .  1976- ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו    2המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף   .ו

 אין ולא תלויים הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים.  ציעכנגד המ .ז
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המתקנים    ציעהמ .ח תקינות  בדבר  רלוונטיים  אישורים  ימציא  ו/או  תצהיר  על  יחתום 
 המוצעים על ידו והיותם בעלי תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי מוכר. 

ולפעילות המוצעת על   , לצד ג' , לעובדיופוליסת ביטוח רלוונטית ומקיפה למתקנים ציעלמ .ט
 ידו. 

ביטוח .י פוליסת  לערוך  יתחייב  ו/או  לאופי  המותאמת   המציע  המוצעת  לצרכי   הפעילות 
 ו/או עפ"י דרישות עיריית נוף הגליל.    והפארק   החברה

 

  ים:המומלצוהאטרקציות  הפעילויותאו /המתקנים ולהלן רשימת  .יא

 .(  ועמדות מחשב למשחקים, רכבים ועוד..מטוסים סימולטורים ) •

  .מגלשות מים •

 .ףתותחי קצ •

 .קארטינג •

 מכוניות מתנגשות . •

  .קרוסלה •

 . ) ניתן להציע מגוון פארקים אתגריים( / אקסטרים פארק אתגרי •

 פארק נינג'ה .  •

 . לונה פארק •

 .אי פיראטים •

 עמדות לונה פארק  קבוע. •

  .מתקן רכבת על מסילה •

  .ספורט אתגרי לבני נוער •

  .מתחם/מתקן עולם הקרח •

 חדרי בריחה.  •

 מתחם המערב הפרוע.  •

 

,  ניתן להציע מתקנים נוספים ו/או מתקנים דומים()   הערה : מדובר ברשימה חלקית ובהמלצה בלבד
וככל   אם  בפארק  ולהפעיל  לספק  שבכוונתו  האטרקציות  את  ו/או  מתקניו  את  לפרט  מציע  כל  על 

 שהצעתו תזכה.  

 

  בתום האירועיםהמתקנים התקנה, הפעלה ופירוק הובלה, למען הסר ספק, על המציע לדאוג ל
 .  ולהחזרת השטח נקי וריק מכל חפץ 
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 להלן לו"ז להשתתפות בהליך ודרכי התקשרות: .5
 

 להלן רשימת מועדים להשתתפות בהליך 

 הערות  כתובת  שעה יום תאריך 

  – בתיאום מראש הסיור נופארק  15:00 שלישי  עד  08/06/2021 סיור מציעים

לא חובה השתתפות   

מועד אחרון 

להצגת שאלות  

 הבהרה

 דוא"ל: 12:00 רביעי 09/06/2021

office@nidev.co.il 

 שאלות בדוא"ל בלבד 

מענה לשאלות  

 הבהרה

 מענה בדוא"ל בלבד   18:00 ראשון 13/06/2021

מועד אחרון 

הצעות להגשת   

תיבת ההצעות שבמשרדי   14:00 שלישי  15/06/2021

החברה לפיתוח נוף הגליל  

)ווייז   20רח' החצב  –בע"מ 

קאנטרי ספא עלית(.  –  

מעטפות סגורות ללא 

סימני זיהוי תוך ציון  

" 06/21"קול קורא   

 

 

 

 ספקים:   -מפיקיםמסמכים אותם יש לצרף לבקשה להיכלל במאגר ה  .6

 

המקצועי, כתובת מעודכנת, מס' טלפון,    ו, ניסיונותחומי עיסוקבקשה בכתב שתפרט את   .א
היעדר זיקה  ניגוד עניינים ופקס וכתובת דוא"ל, אישור בדבר ניהול ספרים ותצהיר בדבר  

 כאמור לעיל. 

 

של .ב מפורט  המוצעים  תיאור  איכות   המתקנים  בדבר  האישורים  כל  כולל  להפעלה 
 המוצר/המתקן והתאמתו לפארק. 

 

 אישור מכון התקנים הישראלי לכל המתקנים המוצעים.  .ג
 

המוצר  .ד לבטיחות  הקשור  ובכל  בכלל  המוצעים  המתקנים  כל  הפעלת  אופן  בדבר  הסבר 
 והמשתמשים בו בפרט. 

 

 
 

mailto:office@nidev.co.il
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עבור    מצגת )פרזנטציה( רלוונטיתהשלמות ו/או הבהרות לרבות הצגת    ה רשאית לבקשהחבר .7
   .המתקנים המוצעים

התקשרות  החברה רשאית לקיים מו"מ עם מי מהמבקשים טרם ביצוע כל    , למען הסר ספק .8
ו/או להתקשר בד בבד עם מספר מציעים/מפעילים והכל בהתאם לצרכי העירייה, החברה ואופי  

 .  הפעילות במועד מסויים

מאגר וכן, להעביר  ל צורפו הספקים שיהמפיקים/המפעילים  חברה רשאית לפרסם את שמות ה .9
 במידת הצורך.    נוף הגלילפרטיהם לעיריית  

   המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד. .10

 ט.ל.ח.   .11

 

 
 שמעון גלרון, 

 בע"מ  נוף הגלילמנכ"ל החברה לפיתוח  


