
 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 נותני חסויות יגייסלמ–קול קורא 

"( ובשיתוף המחלקהבאמצעות מחלקת הספורט )להלן: ""(, החברהחברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן "ה .1

, "(התחרותבישראל )להלן: " "גרנד פרי"ברציפות את תחרות ה 17 -זו השנה ה עם עיריית חולון , המארחת

               בין התאריכים, שתתקיים הבינלאומית היוקרתית והמרהיבהחסויות לתחרות  גיוס מזמינה בזה הצעות ל

בהשתתפות , כת מדי שנה בערים מרכזיות בעולםנער -תחרות ה"גרנד פרי"  בהיכל טוטו חולון. 28-29/5/2019

מדליות . חלק מהמשתתפות, מחזיקות בעולםרחבי המדינות ב נציגות של כעשרים -צמרת המתעמלות העולמית

 . אולימפיות ואלופות עולם

בכסף ו/או שווה כסף. החברה מעוניינת בקבלת הצעות מגופים המעוניינים להשתתף בגיוס חסויות לאירוע,  .2

)שיעור זה כולל  20%עמלה בשיעור החסויות זכאי ל מגייסיהיה , החוזהבתמורה לגיוס החסויות ומילוי כל תנאי 

 החסויות שתגויסנה.את המע"מ, אם חל( מסך ההכנסות הכספיות אשר יועברו לחברה בפועל, כתוצאה מ

אשר תועברנה לחברה בשווה כסף, ואשר הוגדרו כרכיבי הוצאות בתקציב האירוע  על ידי מפיק האירוע  בחסויות

מסך השווי הכספי של החסות )שיעור זה  20% בשיעורהחסויות זכאי לעמלה  מגייסיהיה ידי המנהל, ואושר על 

 הבלעדי. העל פי שיקול דעת החברהכולל את המע"מ, אם חל(. עלות המוצר תיקבע על ידי 

 .להיקף החסות ולשיקול דעתה של החברה בהתאםהאירוע שיופיעו  בפרסומיהחברה תפרסם את נותני החסויות 

אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק ל לצרף להצעתו  מציעעל ה .3

כן אישור על ניכוי מס ו 1976 -התשל"ו (,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס

 .תאגידמורשי החתימה של ה תאגדות ואישור עו"ד עלהמסמכי המציע שהינו תאגיד יצרף את  .במקור

 .חוזה בנוסח שפורסם באתר האינטרנט של החברהייחתם החסויות שיבחרו  מגייסיעם  .4

להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות השלמת  למציעיםשומרת לעצמה את הזכות לפנות  החברה .5

 מסמכים.

לידי  –או להגיש ידנית  Ifatl@reh.co.il  ל:בדוא"ל את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח  .6

, במעטפה נושאת ציון "קול קורא 12:00 בשעה  18/3/2019עד תאריך  ,המחלקה לספורטבמשרדי גב' יפעת לביא 

רזים ואלו לא מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכ –" חסויות לגרנד פריגיוס 

 יחולו על פנייה זו.

כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, מציע אינה מתחייבת להתקשר עם  החברהעוד מובהר כי  .7

 בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו. החברהובכלל זאת התחייבות ו/או מצב כלשהו של 

 בעקבות פנייה זו. למציעלא תישא בעלות כלשהי שתיגרם  החברה .8

  מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי. החברה  .9

   Ifatl@reh.co.il או בדוא"ל: 9680401-03טלפון: יפעת לביא ב 'לגבלקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות  .10

 בכבוד רב,

 ע"מהחברה לבידור ובילוי )חולון( ב
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