
 

 קול קורא 

  כפר סבא" UNDER COVER 2" - פסטיבל הקאברים למתן חסויות עבור  

חל"צ  כפ"ס  הפנאי  לתרבות  העירונית  הציבור  -  החברה  לתועלת  ,   – )להלן    חברה  "החברה"( 

כפר "  UNDER COVER"  2  -לפסטיבל הקאברים על רצונה לצרף נותני חסויות    ,אתבז מודיעה  

  .סבא

 יות/מניםושל הא  קלאסיקות הגדולותאת ה  בכפר סבא  הפסטיבל הינה להביא אל הבמהמטרת  

 בביצועים נאמנים למקור. ,ארץ ובעולםב  ות/המובילים

י התאריכים  םיתקיהפסטיבל  התרבות    ,2022מבר  דצ ב  13-15  בין  קריית   םאודיטוריוובבהיכל 

 מגוונים, איכותיים, הפונים לקהל הרחב בעיר.ובמסגרתו יינתן ביטוי לסגנונות מוזיקה  , ספיר

 החברה מעוניינת לצרף נותני חסויות ולשתף פעולה עם גורמים שונים.   הפסטיבל,לצורך קיום 

 מובהר בזאת, כי פנייה זו ממוענת לכלל הגופים העסקיים אשר עומדים בתנאים ובדרישות. 

 ייהנו מאמצעי חשיפה שונים. להפקה החסות  תניונ

רת על זכותה לבטל קול קורא זה בכל עת, או לדחות את ביצועו ו/או את המועדים החברה שומ

הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  חדש  קורא  לקול  לצאת  או  שהיא,  סיבה  מכל  בו  הקבועים 

 ולמציעים אשר הציעו הצעתם לא תהיה על טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאמור.

בצירוף מכתב נלווה המתאר את    ,יפנה בכתב בבקשה לחברההפקה  גוף הרוצה להציע מתן חסות ל

 הצעת החסות.

יוגשו במסגרת הליך זה יום מהמועד האחרון   60תעמודנה בתוקף לתקופה של    ,ההצעות אשר 

 להגשת ההצעות. 

אישור של החסות המתאימה לפי שיקול דעת החברה, ייחתם הסכם בו יפורטו  לבכפוף לבחירה ו

 והתחייבויות החברה. התחייבויות נותן החסות 

 הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

   ,אודות ההליך ניתן לקבל במשרדי החברהוהסדרי נגישות פרטניים פרטים נוספים 

 il@ksaba.co.DassiPבמייל:    או  7640825-09  :בטל'  ,החברה  מנכ"ליתס,  דרור-פאר דסי  אצל  



 

 במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים:על גוף המגיש את הצעתו 

תאגיד בישראל, המתנהל על פי דין, הרשום ברשם החברות / רשם השותפויות  עוסק מורשה / .1

 רשם האגודות השיתופיות. /

 

 גוף שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.  .2

 

  לחבר/ת ו/או    חברהה  ת/לעובדעיריית כפר סבא ו/או    ת/לעובדזיקה    ת/החסות נעדר  ת/נותן .3

ו/או   על הצהרה    – חברה  הדירקטוריון    ת/לחברמועצת העיר כפר סבא  יחתום  נותן החסות 

 בנוסח המצורף. 

 אופן הגשת ההצעה והליך הבחירה 

 הגשת ההצעה - שלב א'

המציע דוא"  ה/על  באמצעות  א'  ללשלוח  כנספח  המצ"ב  הפנייה,  מסמכי  בצירוף   ,את 

להלן  ים יהרלוונטמסמכים  ה לתאריך    ,המפורטים  מנכ"לית  ס ל  12:00בשעה    1/11/22עד 

 .  DassiP@ksaba.co.il     דוא"ל:ב  דרור- דסי פארהחברה, 

 או במייל.  09-7640825 :בטלפון ,אחריות המציעים לוודא קבלה  ,ת הדוא"לשליחאחר ל

 

 במסגרת הפנייה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק    ת/עדכני מאת רו"ח או פקידאישור   .א

)התשל"ו   מס  חובות  ותשלום  חשבונות  וניהול  )אכיפה  ציבוריים  גופים  (  1976עסקאות 

 ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

 מסמכי התאגדות / רישום ואישור עו"ד על מורשי החתימה של החברה.  .ב

 עסק אם נדרש על פי חוק. רישיון  .ג

 

 כל מידע נוסף אשר יימצא לנכון )חומר פרסומי, הפנייה לאתר האינטרנט שלו וכיוצ"ב(.  ,וכן

 

למתן    מצדולפרט את דרישותיו המהותיות ככל שישנן, המהוות תנאי    ה /כמו כן, על המציע

וכן לפרט את   ,ומהוכדכגון פרסומים שונים, בלעדיות בתחום עיסוקו    ,החסות / שיתוף פעולה

 גובה/שווי החסות המוצע על ידו. 

 



 

בשלב זה, תבדוק החברה את עמידותו של המציע בתנאי הסף. מציע אשר לא יעמוד בתנאי  

 הסף.

 

 בחירת ההצעה - שלב ב'

 הצעות המציעים ייבחנו ע"י ועדה מטעם החברה והחלטותיה יועברו למציעים. .1

וככלל תעדיף   ,הנותנת לה את מירב היתרונותלחברה שמורה הזכות לבחור את הצעת החסות  .2

 החברה לבחור את הצעת החסות הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו עבור אירוע מסוים. 

החברה    ,כי הליך זה הוא איננו הליך מכרזי ודיני המכרזים אינם חלים עליו ולפיכך  ,יובהר .3

 מידת הצורך. שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם המציעים לצורך שיפור הצעותיהם ב

  נותני   בהליך זה, לרבות בחירת מספר  ות/כי החברה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים  ,יובהר .4

 חסויות.

 אשר לא נטלו חלק בהליך זה. ,עם נותני חסויות החברה רשאית להתקשר .5

 

 

 בוד רב, בכ                                                                                          

 חל"צ  –החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 טופס הפנייה ופרטי המציע   –נספח א' 

 פרטי המציע   .1

 

 _________________________________ח.פ./ע.מ ________________ שם המציע:  

 מספר טלפון:_______________________ 

 מספר פקס':_______________________ 

 

 מטעם המציע   ת/פרטי החותם .2

 

 פרטי_____________ משפחה__________ ת.ז. ___________   שם

 תפקיד ______________

סרוק למייל וכן מידע פרסומי אודות   –יש לצרף לפנייה זו תעודת התאגדות ו/או עוסק מורשה  

 הפונה.

 הצהרה על היעדר זיקה  .3

 הנני מצהיר בזאת כי אינני נמנה על אחד מאלה: 

ו בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר כפר סבא ו/או  קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן א .א

 חבר/ה דירקטוריון החברה.

 מועצת העיר. ה/סוכנו או שותפו של חבר  .ב

עיריית כפר סבא ו/או    ת/קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של עובד .ג

 החברה. ת/עובד

 חברה. ה  ת/עיריית כפר סבא ו/או עובד ת/סוכנו או שותפו של עובד .ד

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים  2)- (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה )  .ה

( לעיל מנהל או עובד אחראי  2)  -( ו1בהונו או ברווחיו, ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ) 

 בתאגיד. 

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  

לעיל וכן ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור    1רייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף  העי



 

לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף    1על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף  

לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד  

ה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי החברה על פי החלטתה או  להוראות פקודות החבר 

על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה החברה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה  

 ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה. 

 

כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור לעיל,    ,כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב

 מתחייב להודיע על כך לחברה מיד עם קרות השינוי. הנני 

 

ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי   .2

 הצהרה לא נכונה.

   –ככל שקיימת קרבה משפחתית כלשהי, יש לציין 

 

 שם הקרוב 
 תפקיד  סוג הקרבה 

 
  

 הצעת המציע:  .4

 

 

 

 

 

 

 

 _______________                 חתימה + חותמת : ___________________ תאריך: 


