
 

 

 2/19 מספר המכרז  

 פומבי סוג המכרז

 (2019הפקת אירועי חבר הנאמנים תשע"ט ) שם המכרז

 מהות ההתקשרות
 5) 2019הפקת אירועי חבר הנאמנים של האוניברסיטה בשנת 

 אירועים בהתאם למפרטים מצורפים(

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 3/1/19 מועד פרסום המכרז

 15:00בשעה  9/1/19 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 10:00בשעה  13/1/19 מועד כנס מציעים )חובה(

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה  24/1/19

 31/3/19 תוקף ההצעה וערבות המכרז

תנאי 

 סף

 כללי

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

 יפסלו. –או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום  .2
תנאי סף בתאגיד קשור, בארגון  של המציע, בבעל מניות או בכל 

 מידה בתנאי הסף. גורם אחר לא ייחשב כע

 מעמדו המשפטי של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום 

 בישראל על פי דין, שותפות, או יחיד עוסק מורשה

 ותק המציע וניסיונו

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק  .1
שנים לפחות במתן שירותי הפקת אירועים מוטי תוכן  3של 

 )קונספט( לחברות וארגונים.  
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .2

השנים האחרונות, שמסתיימות במועד פרסום  3ניסיון במהלך 
ועי קונספט וחוויה המשלבים איר 4המכרז בהפקת לפחות 

 תכנון וביצוע של אירועים, בהתאם לתנאים המצטברים להלן:
האירועים כללו מעורבות בקביעת נושא האירוע, תכנית  .א

האירוע, איתור והפעלת ספקים בתחומים תכניים )הפקת 
סרטונים, גרפיקה וכו'(, ובתחומים לוגיסטיים )בינוי, 

 תפאורה, תאורה, הגברה וכדומה(.
 לשוני.-לאומי ורב-אירועים מיועדים לקהל יעד בין 2פחות ל .ב
אירועים רשמיים שהופקו לאחד או יותר  2לפחות  .ג

 מהגופים הבאים: 
 מוסד ציבורי (1)
 מלכ"רים (2)
 מוסדות להשכלה גבוהה (3)
 בתי חולים. (4)

 מוזמנים לפחות. 500היקף המוזמנים בכל אירוע עמד על  .ד

 

 

 



 

 

 וניסיונוותק המציע  

 בעל להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .3
 זו במסגרת. וסגורים פתוחים באתרים אירועים בהפקת ניסיון

 או סגורים באתרים אירועים, פתוחים באתרים אירועים
 .משולב באופן שבוצעו אירועים

 עסקים מחזור 
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור 

ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים  ₪ 3,000,000עסקים שנתי של 
 .2018-ו 2017, 2016

תנאי 

 סף

 צוות המציע

 

 ישירות) מעסיק להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי
 הבאים התפקידים בעלי של( ארוך לטווח התקשרות בהסכמי או

 :לפחות

 ראשי מפיק •

 ואירועים טקסים במאי •

 קונסטרוקציה מהנדס •

עמידה בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים
הדרישות  בכללהשתתפות במכרז על המציע לעמוד  כתנאי מוקדם

 1976-תשל"ווהתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 חובה - מציעים מפגש
 ישתתף שלא מציע של הצעתו. חובה מפגש הינו המציעים מפגש

 תיפסל במפגש

 מועד ומיקום מפגש מציעים

 .10:00בשעה  13/1/19המפגש יתקיים ביום 

(, בקמפוס 1104התכנסות למפגש תתבצע בלובי בניין הנדסה )
 הצפוני ליד אמפי דהאן )אתר האירוע המרכזי(.

במסגרת המפגש יתקיים סיור ברחבי הקמפוס, באתרים בהם 
 האירועים.מיועדים להתקיים 

 תקופת ההתקשרות

 2019יולי תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תימשך עד לחודש 
 והפקת לקחים מהעבודה עליו(. ים)לאחר סיום האירוע

לאוניברסיטה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הספק 
בתקופות נוספות, וזאת עד לטובת הפקת אירועי חבר הנאמנים 

 )שנה אחת + שנה + שנה(.שנים  3לתקופה כוללת של 

 מיקום תיבת המכרזים להגשת ההצעות

המציעים ימסרו את הצעותיהם לתיבת המכרזים הממוקמת בקמפוס 
לא יאוחר מיום  209( חדר 408האוניברסיטה ברמת גן, בבניין הרכש )

 .12:00בשעה  24/1/2019

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק, והמציע 
 ייפסל.

 

 

 

 

 

 

 


