
 

 

 8/19 מספר המכרז  

 פומבי סוג המכרז

 שם המכרז
שירותי כתיבת תוכן בשפה האנגלית עבור מערך פיתוח 

 משאבים עולמי

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 28/3/2019 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  8/4/2019 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה  28/4/2019

 31/7/2019 תוקף ההצעה

 הערה
לרגל חופשת הפסח משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים 

 28/4/2019-ויפתחו ב 25/4/2019 – 21/4/2019בתאריכים: 

תנאי 

 סף

 כללי

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

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

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

 מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

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

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

 והכשרת המציעניסיון 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .1
שנים לפחות במתן שירותים בתחומי כתיבה,  4ניסיון של 

בשפה האנגלית במוסד  עריכה והגהת תכנים מגביתיים
אקדמי בארץ ו/או בחו"ל, לרבות: כתיבת הצעות לתורמים, 
כתיבת דו"חות לתורמים במסגרת פעילות הוקרת תורמים, 

 וכתיבת חומרים שיווקיים נוספים לצרכי מגבית.

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות דובר  .2
מה אנגלית כשפת אם )ולא "ברמת שפת אם"(, ועברית בר

 גבוהה )לצורך קיום ראיונות, פגישות בעברית, תרגום וכו'(.

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .3
ניסיון בכתיבת בקשות לתרומות לקרנות פילנתרופיות, ו/או 

 לתורמים פרטיים.

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .4
 תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר.

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .5
 יכולת תרגום לשפה האנגלית. 

 

 



 

 

תנאי 

 סף

עמידה בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים

 בכללהשתתפות במכרז על המציע לעמוד  כתנאי מוקדם
-תשל"והדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

1976 

 עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד ולעיין במסמכי המכרז באתר 
יאום מראש במשרדי יחידת המכרזים, האוניברסיטה, ובת

, בימים 209, חדר 408ניברסיטה ברמת גן, בניין בקמפוס האו
 03-7384557. טלפון: 13:00 – 09:00בשעות  ה' –א' 

 אופן הגשת הצעות

עה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי את ההצ
חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום כ"ג בניסן 

ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00בשעה  28/4/2019שע"ט ת
 .209חדר  408הממוקמת בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, בניין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


