
 

 

 

 31/19 מספר המכרז  

 מכרז מסגרת סוג המכרז

 הפקת אירועים באוניברסיטה שם המכרז

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 31/12/2019 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  9/1/2020 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה  21/1/2020

 )כולל( 30/4/2020 תוקף ההצעה וערבות המכרז

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

 הגופים אליהם מופנה המכרז .2

גופים העוסקים בהפקת אירועים בכללותם, ואספקת  .א
שירותי הפקה לוגיסטיים ותכניים, וכן כנסים מקצועיים 

 ושיווקיים.

על המציע וכל קבלן משנה המוצג בהצעה לעמוד בכל  .ב
התנאים הנדרשים על פי דין )כגון: חוק עסקאות גופים 

 ציבוריים, רישוי עסקים ככל שיידרש ועוד(.

לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים, על ההצעה בכללותה  .ג
 .במצטבר

המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי לפי העניין,  .3
שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע 

פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על 
, וכן לרבות בדרך של 1999-פי הוראות חוק החברות תשנ"ט

. במקרה בו עסקת נכסים / פעילות )להלן: "התאגיד הנרכש"(
 ,הששעיבקש המציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי 

יצרף המציע להצעה גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת 
הפעילות מהתאגיד הנדרש, וכן את כל המסמכים והמידע 
הדרושים על פי מכרז זה בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי 

 התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית. 

 מעמדו המשפטי של המציע
המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל, הרשום ברשם  .4

השותפויות(, או הנוגע בדבר )כגון: רשם החברות, רשם 
 עוסק מורשה.

 

 

 

 



 

 

 

  

תנאי 

 סף
 ניסיון ואיתנות פיננסית

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .1

)המסתיימות במועד  השנים האחרונות 3ניסיון במהלך 

אירועי  4בהפקת לפחות  שת הצעות(האחרון להג

וביצוע של  , ניהולהמשלבים תכנון קונספט וחוויה

 אירועים, בהתאם לתנאים המצטברים להלן:

האירועים כללו מעורבות בקביעת קונספט ונושא  .א

האירוע, תכנית האירוע, איתור והפעלת ספקים 

בתחומים תכניים )אמנים, מרצים, מולטימדיה, 

וכו'(, ובתחומים לוגיסטיים )במות, תפאורות,  גרפיקות

 תאורה קול, כח אדם וכדומה(.

המציע היה האחראי הבלעדי על מלוא ההפקה  .ב

 מתחילתו ועד לסופווהביצוע של האירוע, 

עבור גוף ציבורי גדול  הופק מתוכם 1אירוע לפחות  .ג

 מוסד ממשלתי,)כגון: מוסד אקדמי, מוסד רפואי, 

 וגופים ציבוריים וכו'(. חברות רשויות מקומיות,

 400היקף המוזמנים באירוע אחד לפחות עמד על  .ד

 לפחות. אנשים

במקרה של אירוע שנמשך יותר מיום אחד ברצף, ניתן 

יהיה להציג את מספר המוזמנים הכולל, לצורך הוכחת 

 עמידה בתנאי זה.

 7.3.1ההיקף הכספי של האירועים הנדרשים בסעיף  .ה

 .₪ 1,000,000–מ  לא פחת במצטבר

 אירועים כולל אינו זה לסעיף כהגדרתו אירוע: הבהרה

 (.מוזיקה הופעות כגון) קהל רבי מוזיקליים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

תנאי 

 סף

 ניסיון ואיתנות פיננסית

להיות בעל  מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע כתנאי .2

מרובי משתתפים וירידים כינוסים  ניסיון בהפקת

 בתחומים מגוונים, בהתאם לדרישות הבאות:

כינוס או יריד בעל רעיון מרכזי, הכולל ניהול של  – אירוע

כלל ההיבטים התכניים והתפעוליים הנדרשים לביצוע 

אפ, ניהול קבלני משנה -)גיבוש הרעיון, בניית הליין

 וספקים(.

, השנים האחרונות 3האירועים התקיימו במהלך  .א

 המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.

, עשירים בתוכן, שהינם מורכבים לפחות אירועים 2 .ב

בהיקף רחב, עבור גופים ציבוריים, לרבות גופים 

רשויות מקומיות, מחקריים, מוסדות להשכלה גבוהה, 

 בתי חולים.

המציע סיפק שירותים כגון הוצאת סיורים, הלנת  .ג

 –מוזמנים בבתי מלון, הסעות, דיוור ותפעול רישום 

 לרבות גביית דמי השתתפות.

 לפחות. משתתפים 100כל אחד מהאירועים כלל  .ד

ההיקף הכספי של כל אחד מהאירועים עמד על  .ה

 לפחות. ₪ 200,000

 הפעילות לביצוע מקצועי צוות

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להעסיק  .3

מועסק( צוות מקצועי בהתאם לחלוק -ישירות )כמעסיק

 הבאה:

 צוות קריאייטיב .א

 צוות הפקה ו/או קד"מ .ב

 צוות תפעולי. .ג

 6לא יפחת מ צוות העובדים המקבלים שכר מהמציע   .4

 עובדים.

עמידה בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים

 להחזיק בכל המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי

-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים

1976. 

 עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט 

 של האוניברסיטה לצורך עיון ו/או הגשת מסמכי המכרז.

עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים 

, בימים א' 209חדר  408באוניברסיטה בקמפוס רמת גן, בניין 

 בתיאום מראש, בטלפון: 13:00ועד  9:00ועד ה' בין השעות 

03-7384557. 



 

 

 

 הליך הבהרות

באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום 

לצורך העברת שאלות הבהרה,  12:00בשעה  9/1/2020

הערות והתייחסויות למכרז. הפנייה תבוצע למייל 

Michrazim.log@biu.ac.il.על פי המפורט בגוף המכרז , 

 מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי 

 21/1/2020חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

, ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס 12:00בשעה 

 .209, חדר 408האוניברסיטה ברמת גן, בבניין 

להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד  על ההצעה

 .האחרון להגשה

לא תתאפשר כניסת מציעים עם רכבים לשטח האוניברסיטה, 

על המציעים להתארגן מראש באמצעות אחד החניונים הפרוסים 

 באיזור האוניברסיטה.

mailto:Michrazim.log@biu.ac.il
mailto:Michrazim.log@biu.ac.il

