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 19/22 מספר המכרז 

 שלבי-, דופומבי סוג המכרז 

 הפקת אירועי חבר הנאמנים תשפ"ג  שם המכרז 

 מערך פיתוח משאבים עולמי היחידה המפרסמת 

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 9/8/2022 מועד פרסום המכרז 

מועד אחרון לשאלות  

 הבהרה 
 12:00בשעה   23/8/2022

כנס מציעים  מועד 

 )חובה(
 10:00בשעה   29/8/2022

מועד אחרון להגשת  

הצעות לתיבת 

 המכרזים 

 12:00בשעה   14/9/2022

 )כולל( 31/12/2022 ההצעה  תוקף  

תנאי 

 סף 

 כללי

  במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים   .1

להלן.    כלעל   זה  או הצעה שאינם  התנאים המפורטים בפרק  מציע 

 . פסלויי  – עומדים בכל התנאים המפורטים

קיום    .הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע בעצמותנאי   .2

תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם  

 לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.   שאינו המציע עצמו  –אחר 

מציע יוכל להציג ניסיון בניהול אירועים גם במקרים בהם בוצע שימוש   .3

אחראי על ציג אירועים בהם היה  במקרה זה יידרש להבספקי משנה.  

 ההפקה בכללותה. 

   .אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף .4

מעמדו המשפטי של  

 המציע 

רשום  .1 תאגיד  להיות  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ   -המאוגד כדין בישראל או יחיד 

ציבוריים,   .2 גופים  עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק  המציע 

, כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרים כדין;  1976-התשל"ו

לחוק עסקאות גופים    1ב2סעיף  ב ול2)ב( תצהירים בהתאם לסעיף  

התשל"ו בנספחי  1976-ציבוריים,  לנדרש  תואם  בנוסח  ו1א')2,   ) -  

 (.2א')2
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תנאי 

 סף 

 ותק המציע וניסיונו 

  3כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק של   .1

)קונספט(   לפחות  שנים תוכן  מוטי  אירועים  הפקת  שירותי  במתן 

 לחברות וארגונים.   

ניסיון   .2 בעל  להיות  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

האחרונות  3במהלך   המכרז השנים  פרסום  במועד  שמסתיימות   ,

המשלבים תכנון וביצוע של   אירועי קונספט וחוויה  4בהפקת לפחות  

 אירועים, בהתאם לתנאים המצטברים להלן:

תכנית  .2.1 האירוע,  נושא  בקביעת  מעורבות  כללו  האירועים 

האירוע, איתור והפעלת ספקים בתחומים תכניים )הפקת 

לו ובתחומים  וכו'(,  גרפיקה  )בינוי,  סרטונים,  גיסטיים 

 תפאורה, תאורה, הגברה וכדומה(.

 לשוני. -לאומי ורב-מיועדים לקהל יעד בין  אירועים  2לפחות   .2.2

רשמיים שהופקו לאחד או יותר מהגופים    אירועים  2לפחות   .2.3

 הבאים: 

 מוסד ציבורי  .2.3.1

 מלכ"רים .2.3.2

 מוסדות להשכלה גבוהה  .2.3.3

 בתי חולים.  .2.3.4

 ות. לפח  מוזמנים  500עמד על    בכל אירוע היקף המוזמנים   .2.4

במכרז,   .3 להשתתפות  מוקדם  המציעכתנאי  ניסיון    על  בעל  להיות 

אירועים   זו  במסגרת  וסגורים.  פתוחים  באתרים  אירועים  בהפקת 

שבוצעו   אירועים  או  סגורים  באתרים  אירועים  פתוחים,  באתרים 

 באופן משולב.

 צוות המציע 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות מעסיק )ישירות או 

לתקופת   חופפת  לתקופה  שירותים  נותני  עם  התקשרות  בהסכמי 

 ההתקשרות בעקבות מכרז זה( של בעלי התפקידים הבאים לפחות: 

 מפיק ראשי •

 במאי טקסים ואירועים  •

 מהנדס קונסטרוקציה •
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תנאי 

 סף 

 מחזור עסקים 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים  

,  2020,  2019ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים    ₪  3,000,000שנתי של  

2021  . 

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

עמידה בחוק עסקאות  

 גופים ציבוריים 

הדרישות   בכל  לעמוד  המציע  על  במכרז  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

 .  1976-תשל"ווהתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

השתתפות בסיור  

 מציעים 

מציעים   בסיור  להשתתף  בהליך  להשתתף  המעוניינים  מציעים  על 

 במסגרתו יסיירו בשערים ובאתרים הרלוונטיים. 

 במכרז. 11.6מועד ומיקום מפורטים בסעיף  –פרטי הסיור  

 הצעת מציע שלא ישתתף בסיור תיפסל 

 עיון במסמכי המכרז 

של   האינטרנט  מאתר  המכרז  מסמכי  את  להוריד  המציעים  באפשרות 

 האוניברסיטה לצורך עיון ו/או הגשת מסמכי המכרז. 

עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים באוניברסיטה 

  9:00, בימים א' ועד ה' בין השעות  209חדר    408בקמפוס רמת גן, בניין  

 . 03-7384557בתיאום מראש, בטלפון:   13:00ועד 

 הליך הבהרות 

מיום   יאוחר  לא  המכרז  לעורך  לפנות  המציעים    23/8/2022באפשרות 

והתייחסויות    12:00בשעה   הערות  הבהרה,  שאלות  העברת  לצורך 

למייל   תבוצע  הפנייה  פי  Michrazim.log@biu.ac.ilלמכרז.  על   ,

 המפורט בגוף המכרז. 

 לתי נפרד ממסמכי המכרז.מסמך ההבהרות מהווה חלק ב

 כנס מציעים 

ביום   .1 יתקיים  באתר  מציעים  השעות ,  29/8/2022  , שניסיור    בין 

10:00  – 11:30 . 

,  1103בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, בבניין  מקום הכינוס לסיור יהיה   .2

 . (3קומה ) 329חדר 

 )חניון יהודית(, או חניון וואהל. 10ן הצמוד לשער ניתן לחנות בחניו .3

יהווה   .4 בכנס  נוכחות  בטופס  המציע  לרישום  הגשת אישור  שלב 

 ההצעות.

 אופן הגשת ההצעות 

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר  

מיום   יאוחר  ולא  ההבהרות  הליך  ,  12:00בשעה    14/9/2022סיום 

,  408ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין  

 . 209חדר 

האחרון   מהמועד  יאוחר  לא  המכרזים  בתיבת  להימצא  ההצעה  על 

 .להגשה
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