קול קורא 'ברוטינה לעסקים' 2021
רשות הצעירים בעיריית ירושלים בשיתוף האגף לקידום עסקים (להלן" :העירייה") מזמינה בעלי
עסקים ירושלמים מתחום המסעדנות ,התרבות וחיי הלילה להגיש בקשה לקבלת תוכן בבית העסק
(להלן" :קול קורא לעסקים") ללא עלות בתחומי המוזיקה ,תיאטרון ,ספוקן וורד ,מחול ,שירה,
קולנוע ,קולינריה ,הגות ומחשבה ,קיימות ,עיצוב ,ואמנות פלסטית.
מטרת הפרויקט היא לשמור על סצנת התרבות הירושלמית חיה ותוססת ולחזק את העסקים
הקטנים בעיר גם בתקופה מאתגרת זו .העיריה תיצור חיבורים בין התוכן המוצע לבין בתי העסק
ובכך מחד  -תאפשר לנשות התוכן והאמנים להופיע בתשלום ,ומאידך  -תסייע לבתי העסק למשוך
קהל לקוחות באמצעות תוכן איכותי שימומן על ידי העירייה.
במקביל להליך זה ,העירייה פרסמה הליך קול קורא נוסף לאמנים ויוצרים (להלן" :קול קורא
לאמנים ויוצרים") במסגרתו יבחרו נשות תוכן ואמנים ירושלמים על ידי ועדה מקצועית ,בהתאם
לקריטריונים שיפורסמו ,לקיים מופעים בבתי עסק מקומיים שיתרמו לחיזוק בתי העסק בתקופה
זו.

מסמכי הליך קול קורא:
נספח א' – תקנון והזמנה להצטרף למיזם 'ברוטינה לעסקים'
נספח ב'  -בקשת הצטרפות למיזם 'ברוטינה לעסקים'
נספח ג' – נוסח הסכם התקשרות  -ישלח למילוי לאחר תיאום וסגירת אירוע בין בית עסק לאמן.

נספח א'
תקנון והזמנה להצטרף למיזם 'ברוטינה לעסקים'
רשות הצעירים בעיריית ירושלים בשיתוף האגף לקידום עסקים (להלן" :העירייה") מזמינה בעלות
ובעלי עסקים ירושלמים מתחום המסעדנות ,תרבות וחיי הלילה להגיש בקשה לקבלת תוכן אומנותי
(להלן" :קול קורא לעסקים") בבית העסק ללא עלות בתחומי המוזיקה ,תיאטרון ,ספוקן וורד,
מחול ,שירה ,קולנוע ,קולינריה ,הגות ומחשבה ,קיימות ,עיצוב ואמנות פלסטית.
מטרת הפרויקט היא לשמור על סצנת התרבות הירושלמית חיה ותוססת ולחזק את העסקים
הקטנים בעיר גם בתקופה מאתגרת זו .העיריה תיצור חיבורים בין התוכן המוצע לבין בתי העסק
ובכך מחד  -תאפשר לנשות התוכן והאמנים להופיע בתשלום ,ומאידך  -תסייע לבתי העסק למשוך
קהל לקוחות באמצעות תוכן איכותי שימומן על ידי העירייה.

במסגרת הליך קול קורא זה מוזמנים עסקים ירושלמים בתחומים המפורטים מטה להירשם
לקבלת השירות ,במסגרתו יהיו זכאים למימוש תקציב תוכן עבור פעולה/ות ממגוון
התחומים המפורטים לעיל.
.1

התהליך יתבצע באופן הבא:
.1

בעל העסק יגיש בקשה להשתתף בפרויקט באתר הפרויקט בכתובת
 /https://www.barutina.co.il/calling21כולל חתימה על תקנון זה ונספחיו
וצירוף להגשה.

.2

לאחר אישור הבקשה ,בעל העסק יקבל רשימה מסודרת של כלל התכנים
המוצעים ומסגרת תקציבית להזמנת תכנים.

.3

את הבחירה בתוכן יעשה בעל העסק על פי התאמה אישית לקהל לקוחותיו.

.4

כלל הפעולות יבוצעו על פי הנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף המעודכנות לאותה
עת ,כולל שמירה והקפדה על תו סגול/ירוק .במידה שתוזמן עבודה אך לא יתאפשר
לקיימה בשל הנחיות ,העירייה לא תהיה מחויבת לשלם עבור הופעה זו.

.5

האחריות לתיאום ,תפעול והפקת ההופעה תהיה על בעל העסק ותעשה
ישירות מול האמן הנבחר ,ובתיאום מלא מול נציגות העירייה.

.6

העירייה לא תספק שירותי הגברה ,הפקה ,לוגיסטיקה ,שידור מקוון או כל

תוספת אחרת זולת המופע המוצע .על בעל העסק לבחור מופע התואם את
תשתיות העסק או לדאוג להשלמתן לפי הצורך.
.7

השתתפות במיזם הנ"ל מהווה אישור מטעם המשתתפות והמשתתפים
לפרסום האירוע באתר העירייה ובאתר המיזם ,בדפי הפייסבוק העירוניים
השונים ובכל פלטפורמה פרסומית שתימצא לנכון.

.2

תנאי סף:

הגשת הבקשה להשתתפות תתאפשר רק במידה והעסק עומד בקריטריונים הבאים:
א.

עסק הנמצא בירושלים ופועל בתחומי התרבות ,פנאי וחיי הלילה  -כגון :בר,

פאב ,בית מלון ,מסעדה ,בית קפה ועוד.
ב.

לעסק קיים רישיון עסק בתוקף /היתר זמני בתוקף (אם העסק מוטה רישוי  -יש

לצרף רישיון עסק)
(במקרים בהם העסק נמצא בתהליכי רישוי מתקדמים תיבחן הבקשה על ידי הממונה על
הרישוי באגף לקידום עסקים).

.3

קריטריונים לאישור ההופעה בבית העסק:

א .העסק מקיים פעילות בשעות הערב.
ב .העסק בעל חלל מספק לכינוס לקוחות במקום בהתאם להנחיות משרד הבריאות
העדכניות ביותר למועד האירוע אשר עומד בכל התנאים של התו הסגול/הירוק.
ג .בית העסק בעל אישור ביטוחי.
ד .יובהר כי כל אמן יוכל להיבחר ע״י בית עסק פעם אחת בלבד בסבב מחזורי והכל בכפוף
לתקציב שאושר למיזם.
ה.

העירייה רשאית לשקול שיקולים נוספים הנוגעים לבחירת האמן  /יוצר שיופיע כגון:

אופי ההופעה הנדרשת ,הניסיון של האמן  /יוצר ,המיקום הגיאוגרפי של ההופעה ,היקף
עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י האמן  /יוצר ,יתרונות יחסיים של האמן  /יוצר ,רמת

הזמינות של האמן  /יוצר לביצוע העבודה הנדרשת ,עבודה המשכית ,יתרון מיוחד לאמן
מסוים וכיו"ב הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

.5

ריכוז והפקה של הפרויקט תיעשה באמצעות החברה העירונית 'אריאל'.

.6

היקף תקציבי

העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע חלק מהפרויקט ו/או לבצעו בשלבים ,או
לצמצם את היקפו עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות העבודה,
לתקציב המאושר ולתוצאות ההליך ,ומובהר ומוסכם כי אין העיריה מתחייבת להשתמש בכל
התקציב העומד לרשותה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע ו/או למי מטעמו ,לא
תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי העירייה בשל שימוש
העירייה בזכויותיה אלו.

.7

זכויות העירייה :העירייה שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן:

א .להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם.
ב .לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.
ג .לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות
שהוצעו.
ד .לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה ,לצמצם ו/או לבטל
את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות .להזמין
רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה .למציעים לא תהיה כל
טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו.
ה .לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא.
ו .לקבל את כל ההצעה/חלק ממנה.
ז .לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד ,על פי שיקול דעת בלעדי של
העירייה.

ח .לפרסם את רשימת בתי העסק שהגישו הצעה באתר האינטרנט של העירייה ובכל
מדיה חברתית וכל פרסום אחר בהתאם לשיקול דעת בלעדי של העירייה.
ט .העירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם בתי העסק בכל תנאי שהוא ,הכל
בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
י .להאריך את המועד לקבלת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
יא .לצרף למאגר בתי עסק נוספים בהתאם לשיקול דעת בלעדי של העירייה

.8

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשה כהן בטלפון  0507465848או במייל בכתובת

.Barutina2021@gmail.com
.9

את ההצעה יש למלא באתר שכתובתו  /https://www.barutina.co.il/calling21עד

לתאריך  21.3.21בשעה  .14:00הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא ייענו.

בברכה,
מנהל רשות הצעירים בעיריית ירושלים
שלמה לוי

נספח ב'
בקשת הצטרפות למאגר בתי העסק הירושלמים 'ברוטינה לעסקים' 2021
שם ________________________ :מספר ת.ז_______________________ :
שם העסק ___________________ :מספר העסק_____________________ :

אני הח"מ ,מבקש להיכלל במיזם 'ברוטינה לעסקים' ירושלמים של עיריית ירושלים .אני מאשר כי
קראתי את כל מסמכי ההזמנה להגשת הצעות והתקנון כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל
את כל האמור בהם.
הריני להצהיר בזאת כי:

א.

העסק בבעלותי הינו מתחום המסעדנות ,תרבות וחיי הלילה בעיר ירושלים.

ב.
רישוי)

לעסק קיים רישיון עסק בתוקף /היתר זמני בתוקף וביטוח (אם מדובר בעסק מוטה

(במקרים בהם העסק נמצא בתהליכי רישוי מתקדמים תיבחן הבקשה על ידי הממונה על
הרישוי באגף לקידום עסקים).

תאריך ________________ :חתימת המבקש/ת________________ :

לידיעתך:
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו
בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים ,העירייה תהא רשאית שלא לדון בה וליוצר לא תהיה
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בענין זה.

