
 
 ף פעולה עם היכל פיס לתרבות ואמנויות ירושליםותיקול קורא למועדוני צרכנות לש

 
 כללי .1
 

על מנת למועדוני הלקוחות השונים פונה בזאת  תרבות ואמנויותעיריית ירושלים באמצעות אגף 

לסדרות לחברי המועדון הקיימים צורך מכירת מנויים עם העירייה ללהתקשר להציע הצעה 

( "הכרטיסים")להלן: למופעים שונים וקורסים וסדנאות  זכות כניסהאטרון, ילדים ועוד, ית

 .("היכל תרבות פסגת זאב"ירושלים )להלן:  ואמנויות תרבותפיס לשיתקיימו בהיכל 

  
 

  :מצטברים להשתתפות קריטריונים

 פעיל.מנויים מועדון  •

 חברים בעיר ירושלים ובסביבתה.המנויים למועדון  •

 השונים. המופעיםעל המועדון לפרסם, לשווק ולמכור את  •

 

 לסדרות השונות בהיכל התרבות. כרטיסיםלרכוש  המועדון יציע לחבריהלקוחות המועדון  .א

 

מועדון ומוקד ההזמנות המופעל ע"י אתר האינטרנט רכישת הכרטיסים תעשה באמצעות  .ב

 הלקוחות.

 

שעות לפני מועד תחילת כל הצגה נבחרת ימסור המזמין להיכל התרבות רשימה  24עד  .ג

של שמות כל החברים אשר הזמינו כרטיסים להצגה/מופע כמות הכרטיסים אשר  מסודרת

 ח להסכם ההתקשרות שיחתם ביןפשתצורף כנס י מפת האולםל פומיקומם ע הוזמנו

 .והכל לפי ההסדר הסופי שיקבע על ידי העירייה הצדדים

 

 הנהלת היכל התרבות.בלעדי של דעת שיקול כרטיסים תהייה על פי הניהול הקצאת כמות  .ד

 

להתקיים  אמורהקבלת הכרטיסים על סמך הרשימה תעשה בקופת היכל התרבות ביום בו  .ה

 כל הצגה נבחרת.

 
והוא עונה על  את השירות המבוקשכל המתעניין או הרואה עצמו מתאים לספק  .ו

, מתבקש להשיב זו לפניה בתחום זהוהוא בעל יכולת וניסיון מוכחים הקריטריונים הנ"ל 

 .ולצרף את המסמכים הרלוונטיים  trayala@jerusalem.muni.ilלדוא"ל 

 
 .הליך זה מפורסם לאורך כל ימות השנה ולפיכך ניתן להציע הצעות בכל שלב .ז

 
הנ"ל גם שאלות ובקשות להבהרות בקשר עם בקשה זו. הדוא"ל ת ניתן לשלוח לכתוב .ח

העירייה תהא רשאית, במסגרת שיקול דעה הבלעדי באם להתייחס או אם לאו לשאלות 

תרבות פיס לשל היכל ההבהרה. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט 

 ואמנויות ירושלים.



 
 

 זכויות המזמין .2
  

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:              

 

 לדחות כל הצעה או את כל ההצעות. אין המזמין מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. .א

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו. .ב

 לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה.  .ג

, כי המזמין רשאי להזמין עבודות בהיקף שיקבע על ידו המציעיםמובא בזאת לידיעת  .ד

ועל פי שיקול דעתו וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה 

 או לא להזמינם בכלל.

המזמין רשאי לאחד/לפצל הצעות של מציעים שונים, לקיים מו"מ עם המציעים ו/או  .ה

או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או /עם מי מהם, לצמצם ו

מנהליות ו/או ארגוניות כלשהן ולמציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל 

 שימוש שעשה המזמין בזכות מזכיותיו אלו.

, הכל המציעים בכל תנאי שהואהעירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם  .ו

 הבלעדי. התקשרות, והכל על פי שיקול דעתהבהתאם לדרישות ולצרכי אותה 

להאריך ו/או לקצר את המועד לקבלת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  .ז

 העירייה.

 לצרף למאגר זה מציעים נוספים בהתאם לשיקול דעת בלעדי של העירייה. .ח

 

 

 

 בברכה                                                                                                                           

 אגף תרבות ואמנויות

 

 

 

 


