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מסמך ב'
הצעת המציע

לכבוד :מועצה אזורית עמק הירדן
הנדון :מכרז פומבי מס' 11.3/2017
מתן שירותי הגברה ותאורה למופעי מוסיקה ומחול
של המרכז למוסיקה מחול ומרכז עידן במועצה
.1

אני החתום על ההצעה מצהיר ,כי קראת י בעיון את כל מסמכי המכרז לשירותי הגברה
ותאורה למופעי מוסיקה ומחול של המרכז למוסיקה ומחול של המועצה (להלן –
"השירותים"" ,שירותי הגברה ותאורה").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן
השירותים ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי :
א.

אני עונה על כל תנאי הסף המפורטים בסעיף  3להזמנה להציע הצעות.

ב.

הנני מסוגל  ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
המפורטים במסמך תנאים והוראות להגשת המכרז.

ג.

המחיר כפי שנרשם בהצעתי ,כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות
מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים ,ובכלל זה תשלום מיסים ,מכסים,
היטלים ,אגרות ,על פי תנאי המכרז ,לרבות מע"מ רווח קבלני.

.4

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחיי בויותי י על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון המועצה ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו ( מסמך ג ') ובכפוף לכל
דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכ רז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,לחתום על ההסכם למתן שירותי תאורה והגברה
(מסמך ג ') ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין וכן להמציא לכם ערבות בנקאית (ערבות
ביצוע) ופוליסת ביטוח כמפורט בהסכם.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכ ות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
עוד ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית להכריז על יותר מספק זוכה אחד ולפצל את מתן
השירותים בין שני ספקים או יותר.

.7

ההצעה

מופע :יוצר רוק
167429 - 4 - 156/812
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מיקום :חיצוני
כ  300 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
מערכת  PAתואמת ל  300 -איש – מקום פתוח
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים
מוניטורים
מיק' בהתאם להרכב המוסיקלי (חשמלית ,בס ,תופים ,אקוסטית,
שירה)
תאורה
שטיפת במה לבנה וצבעונית PAR LED RGBWA -
WASH MOVING LIGHT
SPOT MOVING LIGHT
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1או שווה ערך
מכונת ערפל
סה"כ

מופע :שילוב אומנויות  -מחול ,תיאטרון ומוסיקה
מיקום :אולם בן ציון בכנרת
4167429156/812

מחיר
כמות ליחידה
1
1
6
1
8
6
6
1
2

תיאור הציוד שיסופק

3
שני מופעים ביום  -בוקר וערב
כ  700 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
מערכת  PAתואמת לאולם  700איש
מוניטורים
מיקרופונים להרכב מוסיקלי  +תזמורת  25נגנים (משתנה ממופע
למופע)
מיקרופון "מדונה" (צבע גוף)
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים
סאונד לקטעי וידיאו
תאורה
שטיפת במה לבנה פרונטלית 64 PAR -
WASH MOVING LIGHT
SPOT MOVING LIGHT
מכונת ערפל
פנסי  - PAR LED RGBWAלתפאורה ודקורציה
פיקוד תאורה דיגיטלי  m1 MARTIN -או שווה ערך
דימר  36ערוצים לפחות
רחובות  3 -פנסי  par 64לכל רחוב
 Robe spot 700/ mac 700או שווה ערך
סה"כ
הערות:
 במופע זה יש לקחת בחשבון יכולת שינוע כלי נגינה מהמרכזלמוסיקה ומחול (צומת צמח) ,לאולם בקיבוץ כינרת.
 יום חזרות כולל חזרה גנרלית הכולל סאונד מן ,תאורן ושניאנשי במה.
 יומיים של שני מופעים ביום הכוללים סאונד מן ,תאורן ושניאנשי במה.

מופע :ערב קורנפיין
4167429156/812

כמות
1
8

6
1
1
12
12
10
1
6
1
1
6
6

מחיר
ליחידה

תיאור הציוד שיסופק
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מיקום :אולם לזכרם  -אפיקים
כ  300 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
מערכת  PAהתואמת לאולם  300איש
מוניטורים בהתאם למפרט (משתנה ממופע למופע)
מיקרופונים בהתאם למפרט (משתנה )
מיקסר סאונד דיגיטלי  -לפחות  32ערוצים
תאורה
שטיפה לבנה פרונטלית PAR 64 -
Spot moving light
Wash moving light
פנסי מובינג  700MAC /ROBE 700או שווה ערך
מכונת עשן
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1 -או שווה ערך
אור קהל ( )4 Light
Par 64 vns
דימר  24ערוצים
סה"כ
הערה :כולל יום חזרות  +יום מופע
בין  8-10להקות צעירות.

מופע :תיאטרון האגם  -מופע סיום
4167429156/812

כמות
1

1
8
8
8
6
1
1
4
10
1

מחיר
ליחידה

תיאור הציוד שיסופק
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מיקום :משתנה ע"פ הצורך
כ  500 -איש
מחיר סופי:
תיאור

כמות

מחיר
ליחידה

תיאור הציוד שיסופק

הגברה
מערכת  PAהתואמת לאולם  500איש
1
מיקרופון "מדונה" ( -צבע גוף)
מוניטורים
מיקסר דיגיטאלי
תאורה
שטיפת במה צבעונית PAR LED RGBWA -
פנסי  PAR 64לשטיפת במה לבנה פרונטלית V.N.S
דימר 24
 SPOT MOVING LIGHTלספיישלים על הבמה
(36) ETC 750
מכונת ערפל
פיקוד דיגיטלי  MARTINEאו שווה ערך
סה"כ

8
2
1
8
12
1
3
2
1
1

מופע :משתנה
מיקום :אודיטוריום יד לבנים

כ  60-100 -איש
מחיר סופי:
תיאור
הגברה
מיקסר דיגיטלי
מוניטורים
איש טכני להקמה+הפעלה
מיקרופונים ,בהתאם לדרישה
תאורה
פנסי PAR LED
מכונת ערפל
הערה :מופע שירה זמר אחד או שניים ,הרצאה ,ריקוד

4167429156/812

כמות
1
3
1

6
1

מחיר
ליחידה

תיאור הציוד שיסופק
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מופע :סיום המרכז למחול בוגרות וצעירות
מיקום :אולם בן ציון  -כנרת
כ  700 -איש
מחיר סופי:

תאור
הגברה
מערכת תואמת לאולם  700איש
מוניטורים
מיקסר סאונד דיגיטלי –  32ערוצים
CD
מיקרופון להנחיה ונאומים אל חוטי
מערכת קליר קום 3 -תחנות
תאורה
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN M1או שווה ערך
PAR 64 V.N.S
PAR LED RGBWA
PAR 64 FL
Spot Moving Light
ROBE700
בת שבע
רחובות  3 -פנסי על כל רחוב par64
דימר 36
מכונת ערפל/עשן
סה"כ
הערה:
 יום חזרות יום סיום בוגרות (שני מופעים) -יום סיום צעירות (שני מופעים)

4167429156/812

כמות
1
8
1
2
1
1
1
30
12
20
12
8
4
6
1
2

מחיר
ליחידה

תיאור הציוד שיסופק
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מופע :מועדון הזמר/מופע אחר בבית גבריאל
מיקום :באולם בית גבריאל
כ  300 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
שימוש במערכת  meyer msl3 PAהקיימת באולם
תואמת ל  300 -איש – אולם
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים/שימוש במיקסר
הקיים באולם ימהה m-7
מוניטורים
מיק' בהתאם להרכב המוסיקלי (חשמלית ,בס ,תופים,
אקוסטית ,שירה)
תאורה
שטיפת במה לבנה וצבעונית PAR LED RGBWA -
WASH MOVING LIGHT
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1או שווה ערך
SPOT MOVING LIGHT

מכונת ערפל
סה"כ

4167429156/812

מחיר
כמות ליחידה

1
1
6
1
8
6
1
6
2

תיאור הציוד שיסופק
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הנני מתכבד להעמיד את הצעתי הכוללת למתן שירותי הגברה ותאורה על סך של

____________ ₪

(_________ שקלים חדשים) ,כולל מע"מ.

שם המציע ______________ ________ :מס' ת.ז /.ח.פ___________________ :.

כתובת המציע____________________________________________________

מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________

תאריך____:

4167429156/812

_ ___

_____________________
חותמת וחתימת המציע

