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 באלול תשפ"ב כ"ו ב"ה,  לכבוד
 2022בספטמבר,  22 19/22משתתפי מכרז מס' 

 
 

 שלום רב,
 

 הפקת אירועי חבר הנאמנים תשפ"ג – 4מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 לגבי המכרז שבנדון:ועדכונים להלן הבהרות 

 תיקונים בתנאי סף  .1

 6.3.2תנאי סף 
 

 
 

 עודכן כדלקמן: סף זה תתנאי ראשית 
אירועי קונספט    3בהפקת לפחות  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון  " 

וסיומה במועד האחרון להגשת   1/1/2018שנים מתוך התקופה שתחילתה ביום    3  במהלך,  וחוויה
    .להלן:" תנאים המצטברים בהתאם לוהכל , הצעות במכרז

 תשומת הלב כי לא חלו שינויים בסעיפי המשנה לתנאי סף זה. 
 

 .56תנאי סף 
 

 
 התנאי יעודכן כדלקמן: 

 
כמפורט    ללא מע"מ  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי" 

 בטבלה להלן: 
 

2018 2019 2020 * 2021 * 

 מלש"ח  3 מלש"ח  2 מלש"ח  3 מלש"ח  3

 
 " יכלול זאת בדיווח. –* ככל שהמציע קיבל סיוע בצורת מענקי קורונה 

 

, המצורף למסמך  (מציעאותו של הנוגע לו )על כל מציע למסור את אישור מחזור העסקים 
 מקורי(.הבהרות זה )לרבות כאלה שהשתתפו בהליך ה
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 מציעים  סיור .2

 . 11:30  – 10:00 בין השעות  ,2/10/2022,  ראשוןסיור מציעים באתר יתקיים ביום  .2.1

)קומה   329, חדר  1103בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, בבניין  מקום הכינוס לסיור יהיה   .2.2

3). 

 )חניון יהודית(, או חניון וואהל. 10ניתן לחנות בחניון הצמוד לשער  .2.3

 אישור לשלב הגשת ההצעות.רישום המציע בטופס נוכחות בכנס יהווה  .2.4

מהשתתפות  פטורים    29/8/2022-ב  מציעים/מתעניינים שהשתתפו בסיור המציעים שהתקיים
 בסיור זה. 

 
המכרז עורך  אצל  להירשם  נדרשים  חדשים  מתעניינים   / הסיור   מציעים  מועד    בטרם 

(michrazim.log@biu.ac.il) . 
 
 הגשת ההצעות  .3

  .מעודכנים בהתאם לשינויים בתנאי הסףלמסמך זה מצורפים טפסים 
נדרשים למלאם ולצרפם להצעתם   ,משתתפים שמבקשים להגיש הצעתם בהתאם לנוסח המקל

   הטפסים המקוריים. במקום –
 

 טבלאות הצגת הניסיון 
 מציעים שטרם השתתפו בהליך נדרשים למלא את הטבלאות המצורפות למסמך הבהרות זה.

 
 אישור מחזור עסקים 

 שפורסמה.  טעות אנוש נשמט הטופס מחוברת ההצעהעקב 
 .למלא את הטופס באמצעות רו"ח / יועץ מס מוסמך מטעמם על כלל משתתפי המכרזלכן, 

 
 המועד האחרון להגשת הצעות  .4

, בתיבת המכרזים 12:00בחשוון תשפ"ג בשעה  , ו'31/10/2022המועד האחרון שונה והינו:  
 . 409חדר  408שממוקמת בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בניין  

 
 פרטי יצירת קשר עם עורך המכרז  .5

  michrazim.log@biu.ac.ilכתובת דוא"ל:  –פניות יש לבצע בהתאם למפורט בכתב המכרז 
 בהתאם ללוחות הזמנים. 

 
 בברכה, 

 יחידת המכרזים  
 אוניברסיטת בר אילן 

  

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 ניסיון המציע  .4

להלן. על המציע להציג ניסיון גם מעבר  אותעל המציע למלא את הנתונים הנדרשים בטבל

 למינימום הנדרש בתנאי הסף )טבלאות אלה ישמשו להענקת ציון איכות( 

וחוויה המשלבים תכנון וביצוע של אירועים, בהתאם    אירועי קונספט  3בהפקת לפחות  ניסיון   4.1

וסיומה    1/1/2018מתוך התקופה שתחילתה ביום    שנים  3במהלך  ,  לתנאים המצטברים להלן

 במועד האחרון להגשת הצעות במכרז:

האירועים כללו מעורבות בקביעת נושא האירוע, תכנית האירוע, איתור והפעלת   4.1.1

ובתחומים לוגיסטיים   וכו'(,  ספקים בתחומים תכניים )הפקת סרטונים, גרפיקה 

 )בינוי, תפאורה, תאורה, הגברה וכדומה(.

 לשוני.-לאומי ורב-מיועדים לקהל יעד בין אירועים 2לפחות  4.1.2

 רשמיים שהופקו לאחד או יותר מהגופים הבאים:   אירועים 2לפחות  4.1.3

 מוסד ציבורי  .א

 מלכ"רים . ב

 מוסדות להשכלה גבוהה  . ג

 בתי חולים.  .ד

 לפחות. מוזמנים 500עמד על  בכל אירוע היקף המוזמנים  4.1.4

ים, או שחלק מהאירועים  ניסיון בהפקת אירועים באתרים פתוחים וסגורים )אירועים משולב 4.2

 התבצעו באתר סגור וחלק באתר פתוח(.

 
 שם הלקוח/החברה: __________________________ 

מועדי  
ההתקשרות  
 )חודש ושנה( 

 )מ:__ עד:__  ( 
 דוא"ל  טלפון נייד  טלפון קווי  תפקיד  איש הקשר 

1.       
 ____-  ____ 

 בית חולים  מוסד להשכלה גבוהה   מלכ"ר  מוסד ציבורי   סיווג הלקוח: 

  מספר מוזמנים:   אתר סגור   אתר פתוח מיקום האירוע: 

 לא  כן  אירוע רשמי:  לא  כן  לשוני: -לאומי ורב-קהל יעד בין

 (:4.1.1תיאור הפעילות במסגרת ההפקה )בהתייחס לסעיף 

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 שם הלקוח/החברה: __________________________ 

מועדי  
ההתקשרות  
 )חודש ושנה( 

 )מ:__ עד:__  ( 
 דוא"ל  טלפון נייד  טלפון קווי  תפקיד  איש הקשר 

2.       
 ____-  ____ 

 בית חולים  מוסד להשכלה גבוהה   מלכ"ר  מוסד ציבורי   סיווג הלקוח: 

  מספר מוזמנים:   אתר סגור   אתר פתוח מיקום האירוע: 

 לא  כן  אירוע רשמי:  לא  כן  לשוני: -לאומי ורב-קהל יעד בין

 (:4.1.1תיאור הפעילות במסגרת ההפקה )בהתייחס לסעיף 

 
 הלקוח/החברה: __________________________ שם 

מועדי  
ההתקשרות  
 )חודש ושנה( 

 )מ:__ עד:__  ( 
 דוא"ל  טלפון נייד  טלפון קווי  תפקיד  איש הקשר 

3.       
 ____-  ____ 

 בית חולים  מוסד להשכלה גבוהה   מלכ"ר  מוסד ציבורי   סיווג הלקוח: 

  מספר מוזמנים:   אתר סגור   אתר פתוח מיקום האירוע: 

 לא  כן  אירוע רשמי:  לא  כן  לשוני: -לאומי ורב-קהל יעד בין

 (:4.1.1תיאור הפעילות במסגרת ההפקה )בהתייחס לסעיף 

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 שם הלקוח/החברה: __________________________ 

מועדי  
ההתקשרות  
 )חודש ושנה( 

 )מ:__ עד:__  ( 
 דוא"ל  טלפון נייד  טלפון קווי  תפקיד  איש הקשר 

4.       
 ____-  ____ 

 בית חולים  מוסד להשכלה גבוהה   מלכ"ר  מוסד ציבורי   סיווג הלקוח: 

  מספר מוזמנים:   אתר סגור   אתר פתוח מיקום האירוע: 

 לא  כן  אירוע רשמי:  לא  כן  לשוני: -לאומי ורב-קהל יעד בין

 (:4.1.1תיאור הפעילות במסגרת ההפקה )בהתייחס לסעיף 

 
 הלקוח/החברה: __________________________ שם 

מועדי  
ההתקשרות  
 )חודש ושנה( 

 )מ:__ עד:__  ( 
 דוא"ל  טלפון נייד  טלפון קווי  תפקיד  איש הקשר 

5.       
 ____-  ____ 

 בית חולים  מוסד להשכלה גבוהה   מלכ"ר  מוסד ציבורי   סיווג הלקוח: 

  מספר מוזמנים:   אתר סגור   אתר פתוח מיקום האירוע: 

 לא  כן  אירוע רשמי:  לא  כן  לשוני: -לאומי ורב-קהל יעד בין

 (:4.1.1תיאור הפעילות במסגרת ההפקה )בהתייחס לסעיף 

 
 באפשרות המציע להוסיף פירוט לקוחות נוספים על ידי צילום / הדפסת עמוד זה 

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  –מחזור עסקים של המציע  –  'ה-2נספח 

 
 תאריך:_______________ 

 לכבוד:
 חברת  ______________

 
  , 931.12.201, ליום 831.12.201אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ליום הנדון: 

 1231.12.20וליום  2031.12.20ליום 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 
  31.12.2020ליום    , 31.12.2019, ליום  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום   . ב

 בוקרו על ידי משרדנו.  31.12.2021וליום 
 
ליום   . ג המבוקרים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הדעת  ליום  31.12.2018חוות  ליום    ,31.12.2019, 

 31.12.2021וליום  31.12.2020
  .אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 
  המצורפים לנספח זה.כוללת הסתייגויות / ביאורים / הערות 

 . X –יש לסמן את הבחירה ב 
  
 המחזור הכספי השנתי של חברתכם, הינו:  בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים .ד

 

 בוקר סה"כ מחזור עסקים  שנה

 כ / ל ₪   2018

 כ / ל ₪   2019

 כ / ל ₪   2020

 כ / ל ₪   2021

 

 : הערות

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון   •
 .  2009אוגוסט  –בישראל 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.   •
 

 בכבוד רב, 
  ______________________ 

 / יועץ מס מוסמך רואה חשבון 

   

 וחותמת המציע חתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 


