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 ניסיון ואיתנות פיננסית .1

לפחות  השנים האחרונות 3להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל וותק של  כתנאי מוקדם 1.1

מהמועד האחרון להגשת הצעות בביצוע פרוייקטים באספקה, התקנה ושירות למערכות 

 מולטימדיה.

 השנים האחרונות 3כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון במהלך  1.1

מהמועד האחרון להגשת ההצעות באספקה, התקנה ושירות למערכות מולטימדיה בתחומים 

 בהתאם לדרישות הבאות: המוגדרים במכרז,

 לפחות. לקוחות 3פעילות האספקה, ההתקנה והשירות בוצעה עבור  1.2.1

 ₪. 150,000הינו  7.1.1גובה ההתקשרות המינימלי לכל לקוח שהוצג בסעיף  1.2.2

המציע סיפק שירותי תחזוקה לכל אחד ממרכיבי המערכות שסופקו במסגרת הניסיון  1.2.1

 שהוצג בסעיפים לעיל. 

 ₪מיליון  1ת במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי של כתנאי מוקדם להשתתפו 1.3

  .1010, 1009, 1008 בכל אחת מהשנים

 ערבות מכרז .1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום 

ח המצורף כנספח )כולל( בנוס 6/11/1011שתהיה בתוקף לפחות עד ליום  ₪ 50,000 –שלא יפחת מ 

 למכרז.  א'-3

 אישור על ניהול ספרים כדין .3

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 

 , אישור על ניהול ספרים. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 תשלום עבור מסמכי המכרז .4

₪.  500להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של  כתנאי מוקדם

תשלום זה לא יוחזר למציע שהגיש הצעה, בין אם נפסלה הצעתו ובין אם הפסיד או זכה במכרז. 

או בדוא"ל  03-7384557-לתאום תשלום דמי השתתפות יש לפנות לעורך המכרז ב

michrazim.log@mail.biu.ac.il. 

 25/17 מספר המכרז

 מסגרת סוג המכרז

 אירועים באוניברסיטההפקת  שם המכרז

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 20/12/2017 המכרז פרסום מועד

 31/12/2017 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:30בשעה  1/1/2018 (חובה)כנס מציעים מועד 

 הצעות להגשת אחרון מועד
 12:00בשעה  10/1/2018 המכרזים לתיבת

 29/3/2018 וערבות המכרז ההצעה תוקף

תנאי 
 סף

 כללי

 הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1
 או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה

 .יפסלו –המפורטים התנאים בכל עומדים שאינם הצעה

למכרז רשאים להגיש הצעות גופים בודדים או גופים הקשורים  .2
שההצעה בכללותה תעמוד בכל עם גופים אחרים, באופן 

התנאים המפורטים על פי דין, ובתנאים המפורטים בתנאי הסף 
 להלן.

בכל מקרה האוניברסיטה תתקשר עם הגוף שמספק שירותי  .3
הפקת תוכן, שיהיה אחראי על כלל הפעילות במסגרת 

 ההתקשרות, שתבוצע על ידיו ועל ידי קבלני משנה מטעמו. 

 צריכים או לקבלני המשנה למציע המתייחסים הסף תנאי .4
 סף תנאי קיום. ובקבלני המשנה עצמם במציע להתקיים

 מניות בבעל, או קבלני המשנה המציע של בארגון קשור בתאגיד
 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע מעמדו המשפטי של המציע
 .מורשה עוסק או(, , רשם השותפויותהחברות רשם: כגון)

 המציעניסיון 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .1
אירועי  4בהפקת לפחות  השנים האחרונות 3ניסיון במהלך 
המשלבים תכנון וביצוע של אירועים, בהתאם  קונספט וחוויה

 לתנאים המצטברים להלן:

ם כללו מעורבות בקביעת נושא האירוע, האירועי .1.1
תכנית האירוע, איתור והפעלת ספקים בתחומים 
תכניים )הפקת סרטונים, גרפיקות וכו'(, ובתחומים 

 לוגיסטיים )במות, תפאורות, תאורה וקול וכדומה(.

לאומי -מיועדים לקהל יעד בין אירועים 2לפחות  .1.2
 לשוני.-ורב

 הופקו עבור מוסד אקדמי. אירועים 2לפחות  .1.3

 אנשים 300עמד על  בכל אירועהיקף המוזמנים  .1.4
 לפחות.
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תנאי 
סף 

 )המשך(

 (המשך)המציע ניסיון 

משנה -כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע או הקבלן .2
המשלבים תכנון וביצוע  אירועים 8להיות בעל ניסיון בהפקת 

 של אירועים, בהתאם לתנאים המצטברים להלן:

ות שמונת האירועים התקיימו במהלך שנתיים רצופ .2.1
האחרונות  השנים 3( במהלך חודשים רצופים 24)

 המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת האירועים הופעלו אמצעים לוגיסטיים כגון  .2.2
מערכות הגברה, תאורה והקרנה, והותקנו במות 
וסופקו אמצעים לוגיסטיים שונים, וכן כוח אדם 

 מטעם המציע בתחומים כגון סדרנות, ניקיון ועוד.

 לפחות.איש  800 יקף המוזמנים בכל אירוע כללה .2.3

 8.2ההיקף הכספי של האירועים הנדרשים בסעיף  .2.4
 .₪ 1,500,000 –מ  לא פחת במצטבר

להיות בעל ניסיון  על המציעכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז,  .3
בהפקת אירועים באתרים פתוחים וסגורים )אירועים 

ור וחלק משולבים, או שחלק מהאירועים התבצעו באתר סג
 באתר פתוח(.

הממלא אחר כל התנאים  כתב ערבות להצעתו לצרף המציע על ערבות מכרז
 בתנאי הסף. 9.1המפורטים בסעיף 

 עסקאות חוק פי על אישורים
 על 1976- ו"תשל צבורים גופים
 כדין ספרים ניהול

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הבאים באישורים מחזיק המציע
 ספרים ניהול על תקף אישור( א: )תקפים כשהם, 1976-ו"התשל

 עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיף ב2 לסעיף בהתאם תצהירים( ב; )כדין
( 1')א3 בנספחי לנדרש תואם בנוסח, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים

 .(2)א'3 -ו

 עיון במסמכי המכרז

 של האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות
 חינם עיון. למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי
 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 210 חדר, 408 בבניין

 (.03-7384557מראש בטלפון:  )בתאום

 אופן הגשת ההצעות

, ללא זיהוי סגורות וחתומותבשתי מעטפות את ההצעה יש להגיש 
 10/1/2018חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

בקמפוס האוניברסיטה ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00בשעה 
 .209 מס' , חדר408בבניין מס' ברמת גן, 

 


