
1003-' מכרז מס

2018יום העצמאות -תאריך אירוע 

מסיבות החוף של ישראל-שם אירוע 

סעיף תקציביהוצאה בפועלעלות יחידה

פרוט 

השירות

כללי

מקום האירוע כולל חניות40,000 4,000.0₪ ₪

על המציע לפעול ככל הניתן לקבלת החופים בחינם 

10ניתן להציע אתרים - פ עם העיריות "במסגרת שת

תשתיות

10שירותים כימיים כולל פינוי יומישירותים250,000 25,000.0₪ ₪

₪ 37,800.0₪ 378,000

מחסומי לחץ   ועמדיה , מחסומים, גידור

10 מטר2גידור על פי הוראות רישוי מינימום בדרישות רישוי

10במהלכו ובסיומו,לפני האירוע - נקיון ופינוי אשפה נקיון50,000 5,000.0₪ ₪

הכשרת שטח האירוע0 ₪

גישה וחיניונים במידה ונדרש לאתרים + הכשרות שטח 

10ספציפים

מולטימדיה

בימוי ומולטימדה50,000 5,000.0₪ ₪

יצירת - גרפיקה/אנימציה/וידיאו- הפקת מולטימדיה 

10אריזה גרפית לכול הלוקיישנים

1קייס סטדי+ וידאו וסטילס נודד מארבע אתרים לפחות תיעוד85,000 85,000.0₪ ₪

אומנותי

10יש לפרט בהצעת המחיר את האומנים המוגשים לאתריםאומנים לפי חלוקה לאתרים400,000 40,000.0₪ ₪

₪ 12,500.0₪ 125,000VJVJ10 כולל עריכות

10(אביזרים לשילוב במופע  )ערכת קהל ערכת  קהל0 ₪

1מ"אקו- זכויות יוצרים ם"אקו21,000 21,000.0₪ ₪

מיתוג

1עיצוב וקופי למיתוג ושיווק הכנסמיתוג23,000 23,000.0₪ ₪

10ייצור מיתוג ושילוט כולל דגליםמיתוג285,600 28,560.0₪ ₪

10השכרת ציודעיצוב ודקורציה0 ₪

יש לתמחר נושא הקמות יום לפני *טכני+ בינוי  

1ת תפאורה אחד לכלל האירועים/מעצבמעצב תפאורה20,000 20,000.0₪ ₪

10בינוי כללי+ בינוי תפאורת במהבמה450,000 45,000.0₪ ₪

10חרום+שטח + הגברה ותאורה במה, גנרטוריםהגברה ותאורה1,487,000 148,700.0₪ ₪

10ציוד קצה וטכנאים+ אמצעי הקרנה הקרנה440,000 44,000.0₪ ₪

10כלי נגינההשכרת כלי  נגינה30,000 3,000.0₪ ₪

פירוטכניקה240,000 24,000.0₪ ₪

על פי " רגע שיא"פעילות / פירוטכניקה/ זיקוקי די נור  

10הצעת המציע

10הנגשה לבעלי מוגבלויותהנגשה ונגישות40,000 4,000.0₪ ₪

נלווה לטכני

מוקד ניהול פעילות6,000 6,000.0₪ ₪

מוקד מנוהל לדיווח ניהול ושליטה על כלל האירועים 

1במקרה של פיצול הזכיה לשני - המנהולים על ידי המציע 

10דרישות רפואה+ כבאית + אגרות עירייה וכיבוי אש רישוי אירוע90,000 9,000.0₪ ₪

שמירה אבטחה ושיטור400,000 40,000.0₪ ₪

ט אבטחה במהלך "מנב,סדרני חניה,אבטחה מקדימה

10האירוע ושמירה עד הפירוק

מהנדסים198,500 19,850.0₪ ₪

מהנדס ,מהנדס קונסטרוקציה,מהנדס בטיחות

10חישובים ,נגישות,מהנדס מזון,מהנדס תנועה,חשמל

1יקבע על ידי המנהלת- מהנדס פיקוח חיצוני מפקח בטיחות27,500 27,500.0₪ ₪

לוגיסטיקה60,000 6,000.0₪ ₪

ציוד כיבוי +מכשירי קשר לצוות מארגן, דלק, רכב שכור

10ציוד תפעול, הובלות, אש השכרה

כוח אדם

10במסגרת עמלת המציע- מפיק בפועל מפיק אתר הפעלה0 0.0₪ ₪

10מתפעלים להקמות ופירוקמתפעלים40,000 4,000.0₪ ₪



10כניסות/ חניות / מתחם / מנהל במה א"כ100,000 10,000.0₪ ₪

10אשל ונסיעותל ונסיעות"אש29,000 2,900.0₪ ₪

שונות

לפרט- תוספות מציע 0 ₪

1שידור ישיר בין המסיבות90,000 90,000.0₪ ₪

1קידום מסיבות אל מול בולגרים+ יחצן 99,600 99,600.0₪ ₪

₪ 0

₪ 0

מ"כ לא כולל מע" סה5,555,200 ₪

מ"מע944,384 ₪

מ לא כולל עמלה"כ כולל מע"סה6,499,584 ₪כ"סה

1003-' מכרז מס

2018יום העצמאות -תאריך אירוע 

מסיבות החוף של ישראל-שם אירוע 

פרוט השירותסעיף תקציביהוצאה בפועלעלות יחידה

מספר 

יחידות

כללי

מקום האירוע כולל חניות0 0.0₪ ₪

על המציע לפעול ככל הניתן לקבלת החופים בחינם 

ניתן להציע אתרים - פ עם העיריות "במסגרת שת

9.הסמוכים לחוף ולא על החוף עצמו

תשתיות

שירותים45,000 5,000.0₪ ₪

כולל פינוי יומי בירזיות ומים זורמים שירותים כימיים 

על פי דרישות רישוי     

9(שח 150000תשלום בפועל  )   

₪ 37,800.0₪ 340,200

מחסומי לחץ   ועמדיה , מחסומים, גידור

9 מטר2גידור על פי הוראות רישוי מינימום בדרישות רישוי

9במהלכו ובסיומו,לפני האירוע - נקיון ופינוי אשפה נקיון45,000 5,000.0₪ ₪

הכשרת שטח האירוע0 0.0₪ ₪

גישה וחיניונים במידה ונדרש לאתרים + הכשרות שטח 

,  על פי דרישת משטרה לפתיחת נתיבי מילוט, ספציפים 

 אשקלון, חדרה , נהריה , גרמי מדרגות בבתים , יציאות 

1בסעיף משטרה ודרישות משטרה- 

בימוי ומולטימדה50,000 50,000.0₪ ₪

יצירת - גרפיקה/אנימציה/וידיאו- הפקת מולטימדיה 

1אריזה גרפית לכול הלוקיישנים

תיעוד85,000 85,000.0₪ ₪

,קייס סטדי + וידאו וסטילס נודד מארבע אתרים לפחות 

1קליפ סיכום

אומנותי

אומנים לפי חלוקה לאתרים980,000 980,000.0₪ ₪

כולל שינוי לאומנים מובילים על פי - זאפה 

אין אפשרות לבטל את האומנים , בקשת מנהלת 

 אתרים 8מהאתרים שבוטלו ולכן התווספו ל 

1שאושרו

₪ 125,000.0₪ 125,000VJ1 עריכות  למסכים וללדיםעריכות

0(אביזרים לשילוב במופע  )ערכת קהל ערכת  קהל0 0.0₪ ₪

9מ למסיבות ולא להופעות"אקו- זכויות יוצרים ם"אקו18,900 2,100.0₪ ₪

מיתוג

1עיצוב וקופי למיתוג ושיווק הכנסמיתוג23,000 23,000.0₪ ₪

9ייצור מיתוג ושילוט כולל דגליםמיתוג257,040 28,560.0₪ ₪

0השכרת ציודעיצוב ודקורציה0 ₪

יש לתמחר נושא הקמות יום לפני *טכני+ בינוי  

1ת תפאורה אחד לכלל האירועים/מעצבמעצב תפאורה20,000 20,000.0₪ ₪

במה672,000 75,000.0₪ ₪

 מגדלים ובמת 4ל - לאחר שינוי מבמת אוהל 

עוגה על פי דרישת מנהלת     

9( שח 1040000תשלום בפועל  )   

הגברה ותאורה1,188,000 132,000.0₪ ₪

חרום +שטח + הגברה ותאורה במה, גנרטורים

9( שח 1800000תשלום בפועל )    

9 ציוד קצה וטכנאיםלדים396,000 44,000.0₪ ₪

1אין כלי נגינההשכרת כלי  נגינה0 0.0₪ ₪

(פירוטכניקה  )מייצגים 192,000 192,000.0₪ ₪

רימיקס ,  להקות ריקוד  ברסלבים 9" - רגע שיא"פעילות 

1 עם סקאזי70ה 



9הנגשה לבעלי מוגבלויותהנגשה ונגישות36,000 4,000.0₪ ₪

נלווה לטכני

מוקד ניהול פעילות6,000 6,000.0₪ ₪

מוקד מנוהל לדיווח ניהול ושליטה על כלל האירועים 

במקרה של פיצול הזכיה לשני - המנהולים על ידי המציע 

1מציעים תשולם מחצית מהתמורה

9דרישות רפואה+ כבאית + אגרות עירייה וכיבוי אש רישוי אירוע81,000 9,000.0₪ ₪

₪ 45,000.0₪ 405,000

סיוע ,  שח 13500אור ירוק  :סעיף זה כולל 

מהנדסי ,  שח ביטחון 55000לבתים ב 

תשתיות לחופים לא ,  שח  42000תנועה 

פרוק גדרות לנהריה ב ,  שח48500תיקניים 

סקאנרים לזיהוי בכניסות ,  שח 26000

, טרקטורונים ,סירות שיטור ,  שח  55000

 - 360תאורה ,  שח 32000גידור כפול 

, שח  28000

בשלב זה  כולל את כל דרישות - תקציב משטרה 

הערכה ראשונית לטיפול בדרישות , המשטרה 

הטכניות והלוגיסטיות של המשטרה והביטחון     

מצלמות , ללא שיטור בשכר ) שח 320000כ 

במידה ואנו מכניסים את כל תוספות ,   (וחפקים

לא נותר כמעט , הביטחון והמשטרה לסעיף זה 

9!!תקציב לשיטור בשכר במידה ונידרש 

מהנדסים178,650 19,850.0₪ ₪

מהנדס ,מהנדס קונסטרוקציה,מהנדס בטיחות

סקר ,חישובים סטטים,נגישות,מהנדס מזון,חשמל

הליך רישוי , תוכניות עדכון+ הכנת תוכניות , סיכונים

9.מלא

1יקבע על ידי המנהלת- מהנדס פיקוח חיצוני מפקח בטיחות27,500 27,500.0₪ ₪

לוגיסטיקה54,000 6,000.0₪ ₪

ציוד כיבוי +מכשירי קשר לצוות מארגן, דלק, רכב שכור

9ציוד תפעול, הובלות, אש השכרה

כוח אדם

9במסגרת עמלת המציע- מפיק בפועל מפיק אתר הפעלה0 0.0₪ ₪

9מתפעלים להקמות ופירוקמתפעלים36,000 4,000.0₪ ₪

9כניסות/ חניות / מתחם / מנהל במה א"כ90,000 10,000.0₪ ₪

9אשל ונסיעותל ונסיעות"אש26,100 2,900.0₪ ₪

תוספות באישור המנהלתשונות

1כולל אתר רישוםיחצ וקידום המסיבות90,000 90,000.0₪ ₪

5,467,390 ₪ מסיבות9סהכ ל 

תקציב , דמי טיפול , לא כולל מעמ 

הקרנה ומעגל סגור, תוספות 

תוספות באישורכם

מעגל סגור ומקרנים315,000 35,000.0₪ ₪

- תוספת על פי דרישת אומנים ובאישורכם 

9!הוגשה בקשה וממתינים לאישור 

₪ 0.0

דרישות המשטרה , כל תוספת התשתיות 

והביטחון הועברו לסעיף  המשטרה בתקציב 

0.על פי בקשתכם , המקורי 

דמי ביטול לאשדוד עיי המשטרה

₪ 0.0₪ 0

הגברה - אשדוד   (קילים  )דמי ביטול 

1הספק ויתר על דמי הביטול עם החזרת הארוע התשיעיותאורה וגנרטורים

1 שח שבוטל לספק110,000במקום אשדוד  בינוי (עיצוב במה  )דמי ביטול 40,000 40,000.0₪ ₪

₪ 8,000.0₪ 8,000

- אשדוד   (כפיר הנדסה  )דמי ביטול 

מהנדסים

לאחר ביצוע כל עבודת התוכניות והגשה 

1 שבוטלו לספק15,000 במקום 

מ ועמלה"תוספות לא כולל מע363,000 ₪סהכ

₪ 5,830,390

כ כולל תוספות לא כולל מעמ "סה

ועמלה

7%עמלה 408,127.30 ₪

כ כולל עמלה"סה6,238,517 ₪

מ"כ כולל עמלה ומע"סה7,299,065 ₪

1003-' מכרז מס

2018יום העצמאות -תאריך אירוע 

מסיבות החוף של ישראל-שם אירוע 

פרוט השירותסעיף תקציביהוצאה בפועלעלות יחידה

מספר 

יחידות

כללי

מקום האירוע כולל חניות0 0.0₪ ₪

על המציע לפעול ככל הניתן לקבלת החופים בחינם 

ניתן להציע אתרים - פ עם העיריות "במסגרת שת

9.הסמוכים לחוף ולא על החוף עצמו

תשתיות

שירותים45,000 5,000.0₪ ₪

כולל פינוי יומי בירזיות ומים זורמים שירותים כימיים 

9על פי דרישות רישוי

₪ 37,800.0₪ 340,200

מחסומי לחץ   ועמדיה , מחסומים, גידור

9 מטר2גידור על פי הוראות רישוי מינימום בדרישות רישוי

9במהלכו ובסיומו,לפני האירוע - נקיון ופינוי אשפה נקיון45,000 5,000.0₪ ₪

הכשרת שטח האירוע0 0.0₪ ₪

גישה וחיניונים במידה ונדרש לאתרים + הכשרות שטח 

,  על פי דרישת משטרה לפתיחת נתיבי מילוט, ספציפים 

 אשקלון, חדרה , נהריה , גרמי מדרגות בבתים , יציאות 

1בסעיף משטרה ודרישות משטרה- 



בימוי ומולטימדה50,000 50,000.0₪ ₪

יצירת - גרפיקה/אנימציה/וידיאו- הפקת מולטימדיה 

1אריזה גרפית לכול הלוקיישנים

תיעוד85,000 85,000.0₪ ₪

,קייס סטדי + וידאו וסטילס נודד מארבע אתרים לפחות 

1קליפ סיכום

אומנותי

אומנים לפי חלוקה לאתרים980,000 980,000.0₪ ₪

כולל שינוי לאומנים מובילים על פי בקשת - זאפה 

אין אפשרות לבטל את האומנים , מנהלת 

1 אתרים שאושרו8מהאתרים שבוטלו ולכן התווספו ל 

₪ 125,000.0₪ 125,000VJ1 עריכות  למסכים וללדיםעריכות

0(אביזרים לשילוב במופע  )ערכת קהל ערכת  קהל0 0.0₪ ₪

9מ למסיבות ולא להופעות"אקו- זכויות יוצרים ם"אקו18,900 2,100.0₪ ₪

מיתוג

1עיצוב וקופי למיתוג ושיווק הכנסמיתוג23,000 23,000.0₪ ₪

9ייצור מיתוג ושילוט כולל דגליםמיתוג257,040 28,560.0₪ ₪

0השכרת ציודעיצוב ודקורציה0 ₪

יש לתמחר נושא הקמות יום לפני *טכני+ בינוי  

1ת תפאורה אחד לכלל האירועים/מעצבמעצב תפאורה20,000 20,000.0₪ ₪

במה672,000 75,000.0₪ ₪

 מגדלים ובמת עוגה על פי 4ל - לאחר שינוי מבמת אוהל 

9דרישת מנהלת

9חרום+שטח + הגברה ותאורה במה, גנרטוריםהגברה ותאורה1,188,000 132,000.0₪ ₪

9 ציוד קצה וטכנאיםלדים396,000 44,000.0₪ ₪

1אין כלי נגינההשכרת כלי  נגינה0 0.0₪ ₪

(פירוטכניקה  )מייצגים 192,000 192,000.0₪ ₪

רימיקס ,  להקות ריקוד  ברסלבים 9" - רגע שיא"פעילות 

1 עם סקאזי70ה 

9הנגשה לבעלי מוגבלויותהנגשה ונגישות36,000 4,000.0₪ ₪

נלווה לטכני

מוקד ניהול פעילות6,000 6,000.0₪ ₪

מוקד מנוהל לדיווח ניהול ושליטה על כלל האירועים 

במקרה של פיצול הזכיה לשני - המנהולים על ידי המציע 

1מציעים תשולם מחצית מהתמורה

9דרישות רפואה+ כבאית + אגרות עירייה וכיבוי אש רישוי אירוע81,000 9,000.0₪ ₪

₪ 45,000.0₪ 405,0009

מהנדסים178,650 19,850.0₪ ₪

מהנדס ,מהנדס קונסטרוקציה,מהנדס בטיחות

סקר ,חישובים סטטים,נגישות,מהנדס מזון,חשמל

הליך רישוי , תוכניות עדכון+ הכנת תוכניות , סיכונים

9.מלא

1יקבע על ידי המנהלת- מהנדס פיקוח חיצוני מפקח בטיחות27,500 27,500.0₪ ₪

לוגיסטיקה54,000 6,000.0₪ ₪

ציוד כיבוי +מכשירי קשר לצוות מארגן, דלק, רכב שכור

9ציוד תפעול, הובלות, אש השכרה

כוח אדם

9במסגרת עמלת המציע- מפיק בפועל מפיק אתר הפעלה0 0.0₪ ₪

9מתפעלים להקמות ופירוקמתפעלים36,000 4,000.0₪ ₪

9כניסות/ חניות / מתחם / מנהל במה א"כ90,000 10,000.0₪ ₪

9אשל ונסיעותל ונסיעות"אש26,100 2,900.0₪ ₪

תוספות באישור המנהלתשונות

1כולל אתר רישוםיחצ וקידום המסיבות90,000 90,000.0₪ ₪

₪ 5,467,390
מ "לא כולל מע) מסיבות 9כ תקציב ל "סה

(ועמלה

9תוספת על פי דרישת אומנים ובאישורכםמעגל סגור ומקרנים315,000 35,000.0₪ ₪

אשדוד- דמי ביטול

₪ 0.0₪ 0

הגברה - אשדוד   (קילים  )דמי ביטול 

ותאורה וגנרטורים

הספק ויתר על דמי הביטול עם החזרת הארוע 

1התשיעי

1 שח שבוטל לספק110000במקום אשדוד  בינוי (עיצוב במה  )דמי ביטול 40,000 40,000.0₪ ₪

₪ 8,000.0₪ 8,000

- אשדוד   (כפיר הנדסה  )דמי ביטול 

מהנדסים

לאחר ביצוע כל עבודת התוכניות והגשה 

1 שבוטלו לספק15000במקום  

(מ ועמלה"לא כולל מע)סהכ תקציב תוספות 363,000 ₪

עלות תוספות שיטור וביטחון458,000 ₪

קיזוז מפקח בטיחות27,500 ₪-

2כ תוספות "סה430,500 ₪

מ  ועמלה"כ עלות פרויקט לא כולל מע"סה6,260,890 ₪

מ" לא כולל מע7%עמלה 438,262 ₪

מ"כולל עמלה לא כולל מע" סה6,699,152 ₪

מ"כ כולל עמלה ומע"סה7,838,008 ₪

תקציב תוספות

.


