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 שבנדון: מכרזההבהרות, ב
 

 תשובה השאלה נוסח קיים עיףס עמוד מס"ד

1.  

1 1.2.1 

: במסגרת אופי האירועים
פעילותה, מקיימת 

האוניברסיטה אירועים בעלי 
תוכן חברתי, אקדמאי, מדעי 

לאומי או מקומי, ומארחת -בין
אורחים, מרצים וחוקרים 

בעלי שם בתחום התמחותם, 
עורכת מהארץ ומהעולם וכן 

, סיורים לימודיים לסטודנטים
 .ברחבי הארץ ו"ל,מהארץ ומח

מבחינת מקום האירוע, האם 
מדובר על פריסה ארצית? או רק 

 באזור המרכז?
 מדובר על פריסה ארצית. 

 
 

2.  

1 1.3 

מובהר בזאת כי היקף ואופי 
הפעילות והכמויות המפורטים 

במסמכי המכרז והמידע 
המסופק למציעים ע"י 

האוניברסיטה במסגרת מכרז 
זה ובנספחיו הינו בהתאם 

עתה והערכתה של לידי
האוניברסיטה במועד פרסום 

המכרז והינם לצורכי מידע 
 .בלבד

מהו היקף הפעילות?  .1
כמות אירועים מתוכנן 

לשנה? כמות משתתפים 
 מינימלי / מקסימלי?

 
נבקש לקבל פירוט  .2

עבודות שסופקו בשנה 
 .האחרונה

 

נתונים על היקף ה
הפעילות בשלוש השנים 

 משקפיםהאחרונות 
בין שנעה כמות אירועים 

 ,אירועים בשנה 40 -ל 20
שנע בהיקף כספי כולל 

₪  מיליון  10 -ל 5בין 
 בשנה.

מובהר בזאת, כי נתונים 
אלו הינם בהתאם 

לידיעתה של 
האוניברסיטה במועד 
פרסום המכרז והינם 

לצורכי מידע בלבד, וכי 
אין לראות בנתונים אלו 

מצג ו/או התחייבות מכל 
ד מין וסוג שהוא מצ

האוניברסיטה להזמנה 
 בהיקף האמור.

3.  

1 1.8 

האוניברסיטה רשאית לבחור 
כמפורט  יםזוכ 5עד במכרז 
יחד עם זאת,  להלן. 14בסעיף 

מובהר שהאוניברסיטה אינה 
מתחייבת לבחור במציע 

שהצעתו היא ההצעה בה 
הוצעו שיעורי העמלה הנמוכים 

ביותר או בכל מציע שהוא, 
י שיקול דעתה "הכול עפ

 עדי של האוניברסיטההבל

האם יכול להיווצר מצב שנהייה 
הזוכים, אבל בפועל לא  5בין 

 נקבל עבודה?

תפעיל את  אוניברסיטהה
מירב המאמצים לבחירת 

סבב מחזורי בין בהספק 
 . כל המציעים הזוכים

 4.1סעיף ב בכפוף לאמור
בנספח א' מפרט 

 השירותים.
 

 

4.  
3 

5.2.1 
 
 

 **הפקת שירותי סיפק המציע

 באופן בישראל *אירועים

נסים האם ניתן לכלול כ
 ?2016שהתקיימו במהלך כל שנת 

נסים ניתן לכלול כ ,כן
שהתקיימו במהלך כל 

 .2016שנת 
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5.2.2 
 

 השנים שלוש במהלך רצוף
 הגשת למועד ועד האחרונות

 .המכרז מסמכי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הפיקהמציע : המציע ניסיון
 אירועים ארבעהבישראל, 

 לקוחות שונים ארבעה עבור
)אירוע אחד עבור לקוח אחד( 

במהלך שלוש השנים 
למועד  שקדמו האחרונות

הגשת ההצעה למכרז זה, 
 :כמפורט להלן

 יעודכן 5.2.1  תנאי סף
 כדלקמן:

 המציע :ותק המציע"

 **הפקת שירותי סיפק

 באופן בישראל *אירועים
החל  השנים במהלך רצוף

 למועד ועד 2016משנת 
 ."המכרז מסמכי הגשת

 
 נספח ו'ב 2סעיף מספר 

המילים  יעודכן בהתאם.
 שלוש השנים"

האחרונות" יוחלפו 
במהלך השנים במילים: "

 "2016החל משנת 
 

 יעודכן 25..2  תנאי סף
 כדלקמן:

המציע : המציע ניסיון"
 ארבעהבישראל,  הפיק

 ארבעה עבור אירועים
)אירוע  לקוחות שונים

אחד עבור לקוח אחד( 
שנים החל הבמהלך 
למועד  ועד 2016משנת 

הגשת ההצעה למכרז זה, 
 :"כמפורט להלן

 
 נספח ו'ב 3סעיף מספר 

המילים  יעודכן בהתאם.
שלוש השנים "

האחרונות" יוחלפו 
השנים החל במילים: "

 "2016משנת 
 
 

-נספח ו'מצורף בזה 
 מעודכן.

יש לצרף להצעה המוגשת 
את נספח ו' המעודכן 

שמצורף למכתב הבהרות 
 (.15 - 12זה )עמודים:  

הר יחד עם זאת מוב
שמציע אשר יצרף 

להצעתו את נספח ו' כפי 
שיהי טרם התיקון הנ"ל, 

הצעתו לא תיפסל בגין כך 
ותיבדק עמידתו בכל 

תנאי הסף כמפורט 
במסמכי המכרז ובשינוי 
שנעשה במסגרת תשובה 

 זו.
5.  4 5.2.3 

 תנאי סף
: המחזור מחזור כספים

הכספי של המציע מהפקת 
: האם ניתן לשנות ל .1

המחזור הכספי של המציע 
יעודכן  5.2.3תנאי סף 
 כדלקמן:
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אירועים בישראל היה לפחות  
)ארבעה מיליון(   4,000,000

ש"ח לשנה )לא כולל מע"מ( 
בכל אחת מהשנים הקלנדריות 

 בנפרד 2018 –ו  2017, 2016

מהפקת אירועים בישראל 
 4,000,000 היה לפחות

(ארבעה מיליון) ש"ח לשנה 
(לא כולל מע"מ בממוצע 

 –ו  2017,  2016 לשנים
2018 . 

 
י הסף למחזור האם תנא .2

הכספים בפועל מתקיים 
רק בחלק מהשנים כעסק 

מתפתח וגדל במשך השנים 
עונה על תנאי  2018-9וב

 .הסף בשנתיים האחרונות

: המחזור מחזור כספים
הכספי של המציע 

מהפקת אירועים בישראל 
  3,000,000היה לפחות  

מיליון( ש"ח  ה)שלוש
ל מע"מ( לשנה )לא כול

בכל אחת מהשנים 
 –ו  2017הקלנדריות 

 .בנפרד 2018
 

-'זנספח מצורף בזה 
 מעודכן.

יש לצרף להצעה המוגשת 
את נספח ו' המעודכן 

שמצורף למכתב הבהרות 
 (.16מוד עזה )

יחד עם זאת מובהר 
שמציע אשר יצרף 
' כפי זלהצעתו את נספח 

טרם התיקון הנ"ל,  יההש
גין כך הצעתו לא תיפסל ב

ותיבדק עמידתו בכל 
תנאי הסף כמפורט 

במסמכי המכרז ובשינוי 
שנעשה במסגרת תשובה 

 זו.
6.  4 5.2.4 

 תנאי סף
המציע מעסיק : המציע עובדי

עובדים שכירים  שנילפחות 
החודשים  12 במהלך

האחרונים טרם המועד 
האחרון להגשת הצעות למכרז 

העונים על הקריטריונים  זה
 :כמפורט להלן

מפיק אירועים אחד  לפחות (1)
מי שניהל בפועל  –

אירועים עבור לקוחות, 
של אישי בעל ניסיון והוא 
בהפקת  שנים לפחות ארבע

)להלן:  אירועים וניהולם
לתנאי סף זה  ."(המפיק"

ניתן לכלול את בעל חברת 
ההפקה אם הוא עובד 

 כמפיק בחברה
לפחות עובד אחד בעל  (2)

ניסיון של שנתיים לפחות 
ועים בתחום הפקת איר

איש צוות )להלן: "
 ."(מקצועי

האם מנהל המשרד שהינו מפיק 
כמפיק  בפועל, יכול להיחשב 

 האירוע?!

 כן.
 

 איכות בחינת  1 מספר טבלה 15.1 10  .7
 בהפקת המציע ניסיון"

 ."אירועים
סעיף ראשון בבחינת האיכות: 

"ניסיון המציע בהפקת 
 אירועים"

מה הכוונה ב"ניקוד מירבי  .1
לשורה" המופיע בטבלה מספר 

? האם זהו ניקוד מקסימלי 1
לכל אחד משלושת האירועים 

או שמא זה ניקוד מקסימלי 
 לשלושת האירועים יחדיו?

ניקוד " 1טבלה מספר  .1
 –" מרבי לשורה

ניקוד  הכוונה
מקסימלי שהמציע 

יכול לקבל בכל אחד 
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המציע מתבקש להציג 
מה של באמצעות נספח יא' רשי

אירועים גדולים  שלושה
לארבעת  בנוסףומורכבים * 

האירועים שהמציע ציין 
במסגרת עמידתו בתנאי הסף 

לעיל, שהפיק בישראל  5.2.2
עבור לפחות שני לקוחות 
שונים, כאשר לקוח אחד 

לפחות הינו מוסד להשכלה 
גבוהה** או גוף ציבורי***, 

ועד המועד  2016החל משנת 
 האחרון להגשת המכרז

: אירוע גדול ומורכב כהגדרתו*
אירוע מחקרי / מדעי / אקדמי 

שהתקיים בישראל עם מעל 
משתתפים הנמשך לאורך  300

יומיים ויותר. הפקת האירוע 
בתחום כללה מתן שירותים 

כגון: בניית קונספט  התוכן
ותכנית האירוע, מיתוג, שפת 

האירוע באנגלית, גיוס מנחים, 
אמנים, מרצים, אירוח 

מחו"ל, כיבוד אורחים 
וארוחות לאורך כל ימי 

האירוע, רישום לאירוע, 
הקמת אתר אינטרנט 

והפעלתו, יום סיורים, הלנה 
בבית מלון, מערך הסעות וכד'. 

כגון:  בתחום הלוגיסטיקה
קבלת אישורים לעריכת 

האירוע מרשות מקומית, 
אישור מהנדס בטיחות, אישור 

מהנדס חשמל, אספקת 
ורה שירותי במה, הגברה, תא

והקרנה, תפאורה, ציוד, כ"א 
לסדרנות, לדיילות, ניקיון 

 וכד'.
מובהר כי לא יתקבלו אירועים 

כגון יום העובד ואירועים 
 משפחתיים.

הינו  מוסד להשכלה גבוהה**
מוסד להשכלה גבוהה שקיבל 

לחוק  9הכרה בהתאם לסעיף 
המועצה להשכלה גבוהה, 

 .1958-תשי"ח
כהגדרת המונח  גוף ציבורי***

"לוק עסקאות -גוף ציבורי" ב"
-גופים ציבוריים, תשל"ו

1976." 

 
 
 
האם אנו יכולים להציג אירוע  .2

גדול ומורכב אשר אופיו 
טיבי? אירוע בו התקיימו ספור

שלושת תנאי הסף המדברים 
על: כמות קהל, מס' ימי 

 אירוע, שפת האירוע?
 

האם אנו יכולים להציג מספר  .3
אירועים אשר בכל אחד מהם 

מתקיימים מספר תנאים 
 להצגת אירוע מורכב?

 
בחברתנו אנו מפיקים מידי  .4

שנה כמות גדולה של כנסים 
רפואיים בעלי אופי מחקרי / 

אך לא עבור "מוסד  מדעי
אקדמי" אלא, לגוף כגון 

האם  –"איגוד האורולוגים" 
 ניתן להציגו?

מהסעיפים בהתקיים 
 אירועיםעבור כל ה

 .שהציג יחדיו

 

כן. בנוסף יש להציג   .2
אירועים גדולים  2עוד 

כהגדרתו( ) ומורכבים
עבור לפחות שני 

  לקוחות שונים.
 

 כן. .3
 
 
 
 

ככל ש"איגוד  .4
האורולוגים" הינו 

"  "גוף ציבורי
כהגדרת המונח "גוף 

וק ח"-ציבורי" ב
עסקאות גופים 

-ציבוריים, תשל"ו
ניתן להשתמש  "1976

בו במקרים שבו 
האוניברסיטה דורשת  

אירועים עבור גופים 
 ציבוריים.

 
 

8.  

11 15.3 

: בבחינת האיכותסעיף שלישי 
 2 בראיון יידרש המציע להציג

 מצגות כמפורט:
1. "Showreel" -  מצגת

ריך להכין את לאיזה תאריך צ .1
 המצגות?

 
כמה זמן יעמוד לרשותנו  .2

יש להכין את המצגות  .1
איון יתאריך הרל

האישי שייקבע, 
 15.3כמפורט בסעיף 
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דקות על  5באורך של עד 
המציע כחברת הפקה 
הכוללת: פירוט סוגי 
אירועים שהופקו ע"י 

 המציע, התמחויות, צוות
: ניהול טכני, כגוןהמציע )

 ניהולניהול תיקי לקוחות, 
ניהול  ,"שהנהחפרויקטים, 
דע, אנשי הפקת מערכות מי

 וכד'( אירועים

2. Case study" "-  מצגת
דקות  10באורך של עד 

-הכוללת שני אירועים בין
שונים בעלי תוכן  לאומיים

מדעי או מחקרי עם 
אוריאנטציה אקדמית 
שהמציע אירגן והפיק 

בישראל, אחד מהם 
 בהפקה ובאחריות מפיק

האירועים המוצע לעבודה 
 מול האוניברסיטה

 15.2מההודעה שעברנו מסעיף 
 ?  15.3לסעיף 
 

האם יש לצרף את המצגות  .3
כבר בשלב הגשת ההצעה או 

שמא הצגתן תתבקש רק 
 במועד הריאיון?

 
האם בהגשת המכרז נדרש  .4

לצרף את החומרים 
 -המפורטים בטבלה זו

showreel קורות חיים ,
ק האירועים וניסיון של מפי

המוצע לעבודה מול 
 Case studyהאוניברסיטה, 

 עבור שני אירועים?

 במסמכי המכרז.

כרגע לא נוכל לעדכן  .2
את המועד. הכנת 

המצגת וכן הזימון 
לראיון עם נציג 

בתיאום המציע יהיה 
ם המציע וצוות ע

איכות בדיקת ה
לבדיקת בכפוף ו

עמידת ההצעות 
בתנאי הסף במצטבר 

 14כמפורט בסעיף 
בטבלה שורת שלב א' 

 במסמכי המכרז.

אין לצרף את המצגות  .3
 .בשלב הגשת ההצעה

תתבקש המצגת הצגת 
 רק במועד הריאיון.

בנוסף ראו את 
תשובת האוניברסיטה 

 לעיל. 2 ק"סבמענה ב

תשובת ראו את  .4
 מענההאוניברסיטה ב

  לעיל. 3 בס"ק
 חסויות: 3.3 21  .9

טיפול בחסויות: איתור, 
התקשרות עם נותני חסות 

 בארץ ובעולם וניהולם
)באירוע שבו הספק מביא 

חסויות בנוסף לחסויות 
שמארגני האירוע הביאו, 

 10%תקבל חברת ההפקה 
עמלה על הבאת החסות 

וטיפול בחסויות החדשות 
מתוך סכומי החסות עצמם 

 ולא מהאוניברסיטה(

האם טיפול בחסויות אינו מקנה 
הכנסה לאותו אירוע ויכול לשמש 

את המציע כ"מקדמה" לאירוע 
 ?עצמו

כל תשלום מחסויות 
יעבור ראשית 

לאוניברסיטה. העברת 
חברת ההפקה לכספים 

בכלל זה תשלומי 
לאירוע יתבצעו , מקדמה

עפ"י המנגנונים 
המפורטים בנספח א' 

 יםמפרט השירות
מארגני  בתיאום עםו

כל בהתייחסות להאירוע 
 רוע בנפרד.אי
 
 
 

 הזמנות רכש מאושרות 4.9.1 25  .10
בהתאם לנוהלי האוניברסיטה 

ישירות  לספק הנבחריועברו 
ימי  10מארגני האירוע, עד ע"י 

. עבודה לפני קיום האירוע
דוגמת  –ט"ונספח  מצ"ב
 ת רכשהזמנ

האוניברסיטה משלמת לכל  האם 
ספק )ספק במות, ספק הגברה 

ות ישירות למר ותאורה וכיו"ב( 
ואף על פי שהינו חלק מתקציב 

האירוע ולאחר שאושר בהזמנת 
.רכש  

 

התשלומים 
שהאוניברסיטה משלמת 

לחברת ההפקה ו/או 
המשנה במסגרת  קבלניל

הפקת האירוע תלוי 
בהחלטה ובתיאום 

שנעשה ביחד עם מארגני 
והספק מפיק  האירוע
 . האירוע

תפעול ספקי המשנה 
יתבצע כמפורט בסעיף 

מפרט בנספח א'  5.6
בכל מקרה השירותים ו

התשלום יעשה על פי 
הזמנת רכש מאושרת של 
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 האוניברסיטה.

 תיעודנדרש לביצוע  הספק 4.10.1 25  .11
 .לאירועההכנות כל מלא של 

התיעוד יועבר לאוניברסיטה 
בסיום כל אירוע ו/או במהלכו 

ו/או כל בכל עת לפי דרישת 
 מארגני האירוע

האם מדובר על תיעוד הצעות 
 או משהו אחר ?מחיר 

מדובר על תיעוד הצעות 
 המחיר וכן המפרטים

שצורפו ו/או הנספחים 
 להצעות מחיר אלו.

 
 

ביטלה האוניברסיטה חלק  13.1 29  .12
מהשירותים ו/או הטובין 

שהוזמנו, ו/או תוספת 
 שהוזמנה ו/או חלקה ו/או

צימצמה את היקף השירותים, 
תוקטן התמורה בהתאם, 

 והספק יהיה זכאי לתמורה
 בעד השירותים ו/או

 הטובין אשר לא בוטלו בלבד.

מבוקש להבהיר כי לא יתאפשר 
צמצום לאחר שהמציע הזוכה כבר 

הוציא הוצאות בהקשר זה וכי 
בכל מקרה, לאחר קבלת הצעת 
מחיר, לא יתאפשר צמצום של 

 אלא בהסכמת הצדדים. 20%מעל 

נספח א' מפרט  13.1סעיף 
 יעודכןהשירותים 

 כדלקמן:
ל הסעיף בסיפא ש

 תתווסף הפסקה הבאה:
כמות סופית של "

תועבר  משתתפים באירוע
ימי עבודה  10לספק עד 

ת וכמו לפני קיום האירוע
זו תהיה הכמות 

 המינימלית לחיוב".
 
 

 מדיניות ביטולים: 13.2 29  .13
האוניברסיטה תהיה רשאית 
לבטל את כל השירותים ו/או 

הטובין בתנאים המפורטים 
 .להלן

עשוי לגרור  ביטול אירוע .1
הוצאות מאחר שישנן 
התחייבויות לצדדים 

שלישיים, הוצאות שהוציא 
המציע הזוכה ואת עבודת 

המציע הזוכה. לפיכך, אין זה 
סביר לקבוע מראש כמה 

אחוזים ישולמו שהרי דבר זה 
עלול לגרור הפסדים רבים 

למציע הזוכה. אם כן, מבוקש 
לשנות את האמור בטבלה כך 

למציע שבכל מקרה ישולמו 
הזוכה הוצאות שהוציא 

והתחייבויות שלא ניתן לבטל 
עד למועד הביטול ובנוסף 
לאמור, כי תשלום עמלת 
ההפקה על פי האחוזים 

 המנויים בטבלה.
האם האוניברסיטה אחראית  .2

לתשלום גם לספקי המשנה 
של המציע בהתאם לתנאי 
ביטול נותן השירות / ספק 

 המשנה של המציע?
בהתאם גמיש  13.2האם סעיף  .3

לסוג השירות / הספק הדורש 
תנאי ביטול שלא עומדים 

 בקנה אחד עם סעיף זה?
האם מדיניות הביטולים  .4

המפורטת בסעיף תקפה גם 
 ?לכנסים בינ"ל

נבקש לקבל דוגמאות )סיבות(  .5
 .אפשריות לביטול אירוע

בנספח א'  13.2סעיף  .1
מפרט השירותים 
יעודכן כדלקמן: 

אחרי המילים 
"המפורטים להלן: 

 תווספו המילים:י
לספק מפיק ישולמו "

הוצאות  האירוע
שהוציא והתחייבויות 

שלא ניתן לבטל עד 
למועד הביטול ובנוסף 

לאמור, כי תשלום 
עמלת ההפקה על פי 

האחוזים המנויים 
 שלהלן:" בטבלה

 

 .לא .2

 

 .לא .3

 

 .כן .4
 

למיטב ידיעתנו  .5
השנים  5במהלך 

האחרונות לא בוטלו 
אירועים שנקבעו 

יחד ועבדו עליהם ב
 עם מפיקי אירועים,

אולם לא נוכל לקבוע 
כל  עתיד.למסמרות 

מקרה יישקל לגופו 
 של עניין.
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14.  

31 

נספח ב' 
טופס 
הצעה 
 כספית

 
1.6 

הצעה כספית ו/או מתן הנחה 
ס זה נוספת שלא במסגרת טופ

 ו/או הסתייגויות כלשהן בגין
לרבות באמצעות  ,השירותים

מכתב נלווה, לא יילקחו 
 .בחשבון

  13מעמוד  17.4.1ת סעיף נוגד א
 

הליך השוואת הצעות סעיף 
ועדת המכרזים תפנה : 17.4.1

לחמשת המציעים )או פחות 
במידה והאוניברסיטה אינה 

מציעים  5מעוניינת לבחור ב 
זוכים( בעלי הניקוד המשוקלל 

)איכות + כספי( הגבוה ביותר. כל 
אחד מחמשת המציעים הללו )או 

חוז פחות( יתבקשו להשוות את א
העמלה המוצע על ידם בכל אחת 

מהשורות שבטופס ההצעה 
הכספית לאחוז העמלה הנמוך 
ביותר שיתקבל מכל המציעים 

 .שהגיעו לשלב זה

בנספח ב'  1.6סעיף ב
טופס ההצעה הכספית 

יתווספו המילים: "מבלי 
לגרוע מהאמור בסעיף 

 במסמכי המכרז. 17.4
 

 

נספח  36  .15
 1'ד

 פנקסי ניהול בדבר אישור
 חוק לפי ורשומות חשבונות

 ,ציבוריים גופים עסקאות

 -1976  ו"התשל

האם במקום ניתן לצרף את 
האישור ממס הכנסה על אישור 
 ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

כן. כפי שרשום בפסקה 
 – 1האחרונה בנספח ד'

ניתן להגיש אישור "
מקורי או העתקו במקום 

 "אישור זה.
 

 
16.  39-

40 
חת עמידת המציע תצהיר להוכ נספח ו'

 -ו  5.2.1סעיפים  –בתנאי הסף 
 רשימת האירועים - 5.2.2

האם ניתן לקבל טבלה זו בקובץ 
כדי שנוכל למלא WORD פתוח 

, למלא ולהרחיב בכל לא בכתב  יד
 אירוע. 

  ניתן. לא

תצהיר להוכחת עמידת המציע  נספח ח' 43  .17
עובדי  – 5.2.4בתנאי סף 

 המציע

מבוקש לקבל את הנספח בקובץ 
WORD  על מנת שנוכל להרחיב

 .בכל אירוע

 .ניתןלא 

 הסכם התקשרות נספח ט' 

 שכל ,בזה מצהיר הספק 8.1 50  .18
 הידע ,הנתונים ,המסמכים

 תוצרי לרבות ,הרוחני והקניין
 – השירותים

 שיופקו סרטים כדוגמת
 טקסט ,אירוע הפקת במסגרת

 ,עיצוב ,אומנותי טקסט או/ו
 ודברי גרפיקה
 ,"באנרים" ,אחרים אומנות

 ,לחנים ,תשדירים ,סרטונים
 ,מאמרים ,ינגלים'ג ,הקלטות

 ,סיסמאות
 ,פרסום חומרי ,לתצוגות

 ותצלומים תדמית מוצרי
 שימסרו או/ו יפותחו ,שיוכנו

 – ידו על לאוניברסיטה
 או/ו המשנה קבלני ידי על או/ו

 או לצורך מטעמו ידי על
 או/ו השירותים מתן במהלך

 על לו שנמסרו
 או/ו וניברסיטההא ידי

 במסגרת נחשף שאליהם

מבוקש להבהיר כי האמור לא 
יחול על זכויות של צדדים 

 ים לדוגמת אמנים.שלישי
 

בנוסף, מבוקש כי האמור לא יחול 
על חומרים של הספק שלא הופקו 

באופן ייחודי לטובת 
 האוניברסיטה.

 

מבלי לגרוע מהאמור 
, יובהר, כי כל 8.1בסעיף 

החומרים שיופקו במיוחד 
עבור האוניברסיטה 

במסגרת השירותים יהיו 
קניינה הרוחני של 

 8האוניברסיטה. סעיף 
על קניין רוחני לא יחול 

השייך לצדדים שלישיים 
שנעשה בו שימוש 

במסגרת מתן השירותים, 
 .לדוגמא שיר של אמן
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 שייכים יהיו ,זה הסכם
 וקניינה ,לבדה לאוניברסיטה

 ,ועניין דבר לכל הבלעדי
 בהם יוקנה ולאוניברסיטה

 לרבות ,הזכויות מכלול
 וזכויות מדגמים ,בפטנטים

 תמורה ללא והכל ,יוצרים
 .נוספת

הספק יהיה אחראי לכל נזק  10.1 51  .19
גוף ורכוש שייגרם לכל אדם 

ו רכוש עקב מתן השירות ו/א
או עקב הפסקתו המוקדמת ו/

ע"י האוניברסיטה בשל הפרת 
תנאי הסכם זה ע"י הספק, 

יב לשפות ו/או והוא מתחי
לשלם לאוניברסיטה לאלתר 

כל סכום שהאוניברסיטה 
או ו/תידרש לשלם לכל גוף 

אדם בעקבות מתן השירות 
או הפסקתו כאמור לעיל. ו/

אחריות זו של הספק הינה 
אחריות מוחלטת לכל תביעה 

ו/או דרישה ו/או נזק 
לאוניברסיטה הנובעים ממתן 

השירות. האוניברסיטה לא 
ות לנזקים תישא בכל אחרי
או עקיפים, ו/כלשהם, ישירים 

 לציוד כלשהו של ספק

מבוקש להבהיר כי המדובר 
במקרה בו התביעה ו/או הדרישה 

נבעו עקב מעשה ו/או מחדל של 
הספק וכי בכל מקרה התחייבות 
הספק לשפות את האוניברסיטה 

תחול בכפוף להודעה מידית לספק 
עם קבלת התביעה ו/או הדרישה, 

התגונן וקיומו של מתן אפשרות ל
 פסק דין נגד הספק בנושא.

 .חלקית מקובל
 יתוקן 10.1 סעיף

 :כדלקמן
מילה לאלתר תימחק. ה

אחרי המילים "כאמור 
לעיל" בסוף המשפט 

ים הראשון יתווספו המיל
הבאות "בהתאם לפס"ד 

חלוט לאחר 
שהאוניברסיטה הודיעה 
לספק על התביעה ונתנה 

 .לו הזדמנות להתגונן"
 

הפר הספק את ההסכם הפרה  17.1 54  .20
יסודית, תהא רשאית 

 האוניברסיטה:

לבטל את ההסכם  17.1.1
 לאלתר.

לעמוד על קיום הוראות  17.1.2
ההסכם במלואן 

ולדרוש מהספק לתקן 
את ההפרה ו/או 

התחייבות, תוך שבעה 
ימים מיום שתימסר 

ההודעה לספק. הספק 
מתחייב בזה למלא 

אחר הוראות 
האוניברסיטה, וכמו כן 

יים בגין לשלם לה פיצו
הנזקים שנגרמו ו/או 
שייגרמו לה כתוצאה 

מההפרה האמורה ו/או 
 הקיום האמור. -אי

לחלט את כתב הערבות  7.71..
אשר בידה כאמור 

 ללעי 11בסעיף 

מבוקש להוסיף "ולא תיקנה בתוך 
זמן סביר מהודעת האוניברסיטה 

 על ההפרה"

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

לא תיקן הספק את ההפרה  17.2 54  .21
לעיל  17.1.2ור בסעיף כאמ

ו/או הפר הספק את ההסכם 

מדובר בסכום גבוה שאינו מידתי 
לכל הפרה באשר היא. מבוקש 

לבטל את הסעיף ולחילופין 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.
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הפרה שאינה יסודית 
והאוניברסיטה דרשה מהספק 
לתקן את ההפרה ו/או לקיים 

את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות, כמפורט בסעיף 

לעיל, והספק לא תיקן  17.1.2
את ההפרה ו/או לא מילא 

אחרי הוראות ו/או התחייבות, 
כפי שנדרש על ידי 

ה לשביעות האוניברסיט
רצונה, תהיה האוניברסיטה 

רשאית לבטל את ההסכם 
קיומו, -מחמת הפרתו או אי

וזאת, על ידי מתן הודעה על 
כך בכתב, והספק יהיה חייב 

לשלם לאוניברסיטה פיצויים 
מוסכמים ומוערכים מראש 

וזאת בגין ₪,  50,000בסך 
הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו 

לאוניברסיטה כתוצאה 
ו אי הקיום מההפרה ו/א

כאמור. אין באמור בפיסקה זו 
כדי לגרוע מזכותה של 

האוניברסיטה לקבל כנגד 
הספק כל סעד או תרופה על פי 

 דין

 להקטין את סך הפיצוי המוסכם

 ביטוח - נספח י' 57-58 

מאושר בכפוף להצגת  יש להשמיט מילים אלו  מטעמה משנה וקבלני קבלנים כללי 57  .22
אישורי ביטוח חתומים 

ע"י מבטחי הקבלנים 
המועסקים באירוע 

בפורמט נספח י' בהתאם 
 לאופי והיקף פעילותם.

 "ביט"כ הידוע הפוליסה נוסח כללי 57  .23

 "אשכול" או/ו "מפעלים" או/ו

 או/ו

ישאר כפי שהוא, יהנוסח  "2013ביט "ת צריך להיו
אם ייערך תיקון באישור 
הביטוח לפיו ייכתב נוסח 

 .התיקון יתקבל 2013ביט 

 .יש להשמיט סעיף זה .1 מורחב ביטוח אש 1 57  .24

 

מבוקש למחוק סעיף זה וחלף  .2
הסעיף ליתן פטור מנזקי רכוש 

 כלפי האוניברסיטה

מחיקת הסעיף  .1
תתאפשר אך ורק 

ת בכפוף לקבלת הצהר
פטור מאחריות 

לטובת האוניברסיטה 
הצהרת הפטור תהא 

בנוסח שיומצא ע"י 
 האוניברסיטה.

 1ראו התשובה בס"ק  .2

 של החוקית אחריותם לכיסוי 2 57  .25

 או/ו קבלנים או/ו החברה
  מטעמה משנה קבלני

 או/ו קבלנים או/ " יש להשמיט
. הם לא  " מטעמה משנה קבלני

 בעלי הפוליסה . 

ראו תשובת 
ברסיטה במענה האוני

 לעיל. 22לשאלה מס' 

. אנחנו לא חנות "נמכרו"להשמיט  שנמכרו מוצרים בגין הסייג 2 57  .26
 מוכרת

הכוונה הנה לביטול 
)ב( 3הסייג בדבר מוצרים 

 .בנוסח ביט
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 תשובה השאלה נוסח קיים עיףס עמוד מס"ד

 אחריות חריג כי בזאת מוסכם 2 57  .27
 גוף נזקי על יחול לא מקצועית

מיותר כי  קיים  –להשמיט משפט 
 (4מקצועית )בסעיף  אחריות 

במידה וקיים ביטוח 
אחריות מקצועית ניתן 
 לוותר על ביטול החריג.

אחרי "ועובדיהם " יש להוסיף  ועובדיהם משנה קבלני 3 57  .28
 "היה וייחשב מעבידם"

 מקובל

 בסך אחריות בגבול 4 58  .29

2,000,000 ₪ 
אין מניעה לקבוע גבול  ₪" 10,000,000יש לרשום "

אחריות סכום גבוה 
המינימלי בסך  מהסכום

)שני מיליון(  2,000,000
.₪ 

הביטוח לא כולל הגבלה בדבר   4 58  .30
נזק לגוף ו/או לרכוש אבדן 

השימוש ועיכוב עקב מקרה 
 ביטוח. הביטוח כולל הרחבה

בדבר אי יושר עובדים ואובדן 
 מסמכים.

מבוקש להגביל אובדן מסמכים 
 ₪ 500,000לסך של 

 מקובל.

 או/ו שלוחיה או/ו נציגיה או/ו כללי  58  .31
 כל

בכפוף להצגת  מקובל יש  לכתוב במקום "ומנהליה"
אישורים נפרדים מצד 

 .קבלני משנה

32.  60-
62 

נספח 
 י"א

שהופקו ע"י  פירוט האירועים
 המציע.

כנדרש בבחינת האיכות סעיף 
 במסמכי המכרז. 15

האם ניתן לקבל טבלה זו בקובץ 
כדי שנוכל למלא WORD פתוח 

ולהרחיב בכל  , למלאלא בכתב  יד
 אירוע. 

 ניתן. לא
 

33.  65-
66 

 אמנת שירות SLAנספח י"ג 
מנגנון קנסות על : 1טבלה מס'  1.6סעיף 

 אי עמידה בתקני שרות
 (1-3)ס' 

מבוקש כי הפיצויים יבוטלו שהרי 
מדובר על שירותים שאינם ניתנים 

למדידה ולכן ישנו קושי לקבוע 
מתי נדרש קנס. לחילופין, מבוקש 

י הפיצויים שאינם כי יופחתו אחוז
מידתיים ועשויים להגיע לסכומים 

גבוהים וכי הפיצוי יתאפשר רק 
לאחר שהספק לא תיקן את 

הפרתו בתוך זמן סביר מקבל 
ההודעה על ההפרה 

 .מהאוניברסיטה

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 
 

34.  65-
66 

 אמנת שירות SLAנספח י"ג 
 3סעיף 

 ההסכם של יסודית הפרה בגין כי מוסכם
משלוח  לאחר תוקנה שלא אחרת פרהה או

 פיצוי לאוניברסיטה הספק התראה ישלם
₪  30,000 בסך מראש ומוסכם מוערך

 נזק, הוכחת ללא ₪()שלושים אלף 
 המחירים למדד הצמדה הפרשי בצירוף
 ועד זה חתימת הסכם מיום לצרכן הכללי

 זכות בכל לפגוע מבלי וזאת בפועל רעוןילפ
 לה היאלתרופה כלש האוניברסיטה של

 ההסכם. מכוח או הדין מכוח זכאית תהא
 את חלטרשאית ל תהא האוניברסיטה

 מתוך לעיל האמור המוסכם הפיצוי סכום
 דעתה שיקול הערבות לפי

מבוקש למחוק סעיף זה על פיצוי 
כללי. מדובר בסכום גבוה ביותר 

 וללא כל הערכת נזק.

ן שינוי במסמכי אי
 המכרז.

 
 

יון אך לא הבנתי את השלב הסופי שבו פונים קראתי את המכרז בע כללי  .35
 לספק הזוכה או איך בוחרים אותו?

בחירת הספק להפקת 
האירוע הנדרש, מתוך 

רשימת הספקים הזוכים 
במכרז, מפורטת בסעיף 
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 תשובה השאלה נוסח קיים עיףס עמוד מס"ד

בנספח א' מפרט  4.1
 השירותים.

 
האם מדובר על מכרז של בחירת ספקים לעבודה שוטפת מול  כללי  .36

 ?האוניברסיטה
 כן.
 

 
 

 ן שינוי בשאר פרטי המכרז. אי .2

 

  בדיוק. 12:00עד השעה  22/9/2019 צעתו הינומועד האחרון להגשת הה, הזכירכםל .3

 

 :פחים המעודכנים הבאיםההצעה שתוגש, יש להגיש את הנסבמסגרת  .4
 

 בטבלה לעיל. 4למכתב הבהרות זה, כאמור בתשובה מספר  (15 – 12עמודים ) המעודכןו' נספח 
 

 בטבלה לעיל. 5מספר למכתב הבהרות זה, כאמור בתשובה  (16עמוד ) המעודכןז' נספח 

 

, , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .5
  ההצעה.וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת 

 
 

 
 

 
 העתק:

 חברי ועדת המכרזים
  

 בברכה,       
 

 משה איטח     
 מזכיר ועדת המכרזים
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 1/2019הס' מכרז פומבי מס' 

 עבור אוניברסיטת תל אביבלהפקת אירועים 

 מעודכן - ו' נספח 

  5.2.2  -ו 5.2.1פים סעי –תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 

_______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני החתום מטה, מר/גב' 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

על "( לחתום המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "                    אני משמש בתפקיד  7.

)להלן:  להפקת אירועים עבור אוניברסיטת תל אביב 20.9/.מכרז פומבי מס' הס' תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז"

 

ועד למועד הגשת מסמכי  20.6החל משנת השנים המציע סיפק שירותי הפקת** אירועים* בישראל באופן רצוף במהלך  27

 המכרז.

כולל כנס, סדנה, סמינר, יום עיון, ועידה, יריד, טקס, הפנינג,  המכרז בכלל לצורך תנאי סף זה בפרט ומסמכי אירוע""* 

לאומי או מקומי הכולל אירוח מרצים וחוקרים בעלי שם בתחום -סיור לימודי, וכד' בעלי תוכן חברתי, אקדמאי, מדעי בין

 ים משפחתיים.כי לא יילקחו בחשבון אירועים כגון יום עובד ואירוע מובהר התמחותם, מהארץ ומהעולם.

לצורך תנאי סף זה בפרט ומסמכי המכרז בכלל, כוללים מתן שירותי ניהול למכלול מרכיבי  "שירותי הפקת אירועים"** 

כגון: בניית קונספט ותוכנית האירוע; גיוס מנחים, אומנים, מרצים; אירוח אורחים  התוכןההפקה הנדרשים לאירוע בתחום 

מי האירוע; רישום לאירוע; הקמת אתר אינטרנט והפעלתו; יום סיורים; הלנה בבית מחו"ל; כיבוד וארוחות לאורך כל י

כגון: קבלת אישורים לעריכת האירוע מרשות מקומית, מהנדס בטיחות, מהנדס  הלוגיסטיקהמלון, הסעות וכיו"ב. בתחום 

 ילות, ניקיונות וכיו"ב.חשמל; אספקת שירותי במה; הגברה; תאורה והקרנה; תפאורה; ציוד; כוח אדם לסדרנות, לדי

 

החל השנים אירועים עבור ארבעה לקוחות שונים )אירוע אחד עבור לקוח אחד( במהלך  ארבעההמציע הפיק בישראל,  17

 ועד למועד הגשת ההצעה למכרז זה, כמפורט להלן: 20.6משנת 

 משתתפים. 100כמות המשתתפים בכל אחד מארבעת האירועים היה לפחות  (1

 וך הארבעה הינו בעל המאפיינים הבאים: מת אירוע אחדלפחות  (2

 משתתפים וכלל בתוכו את הסעיפים המפורטים להלן:  400ארך לפחות יומיים רצופים, כלל לפחות 

  ;בניית קונספט או תכנית האירוע 

  ;כיבוד וארוחות לאורך האירוע 

  ;הקמת אתר אינטרנט ייעודי לאירוע 

 ת או שירותי ניקיונות;אספקת כוח אדם לסדרנות כגון: דיילו 

 לפחות מתוך הארבעה התקיים במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז זה. אירוע אחד (3

 :שבעמוד הבא 1יש לפרט את האירועים בטבלה מס. 
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 5.2.2עמידה בתנאי סף עבור   -רשימת אירועים שהפיק המציע – 1טבלה מס' 

  

 מס"ד
שם האירוע / נושא 

 האירוע

לקוח עבורו הופק שם ה

 האירוע

סה"כ כמות 

 משתתפים באירוע

מספר ימי 

האירוע 

 הרצופים

תאריכי 

 האירוע

 מפרט השירות שנכלל באירוע 

 )יש לסמן בריבוע המתאים(

פרטי איש קשר 

 מטעם הלקוח

 טלפון, נייד

. 

משתתפים  שם הלקוח: שם האירוע:

 מהארץ

משתתפים 

 מחו"ל

 _____

 ימים

 מתאריך:

_________ 

 

 

 ד תאריך:ע

_________ 

 בניית קונספט או תכנית האירוע 

 כיבוד וארוחות לאורך כל האירוע 

  הקמת אתר אינטרנט ייעודי לאירוע 

  אספקת כוח אדם לסדרנות כגון: דיילות או

 שירותי ניקיונות

 

 תחום הפעילות של הלקוח: נושא האירוע:

 שם מנהל ההפקה:

2 

משתתפים  ם הלקוח:ש שם האירוע:

 מהארץ

משתתפים 

 מחו"ל

 _____

 ימים

 מתאריך:

_________ 

 עד תאריך:

_________ 

 בניית קונספט או תכנית האירוע 

 כיבוד וארוחות לאורך כל האירוע 

  הקמת אתר אינטרנט ייעודי לאירוע 

  אספקת כוח אדם לסדרנות כגון: דיילות או

 שירותי ניקיונות

 

 חום הפעילות של הלקוח:ת נושא האירוע:

 שם מנהל ההפקה:
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 מס"ד

שם האירוע / נושא 

 האירוע

שם הלקוח עבורו הופק 

 האירוע

סה"כ כמות 

 משתתפים באירוע

מספר ימי 

האירוע 

 הרצופים

תאריכי 

 האירוע

 מפרט השירות שנכלל באירוע 

 )יש לסמן בריבוע המתאים(

פרטי איש קשר 

 מטעם הלקוח

 יידטלפון, נ

1 

משתתפים  שם הלקוח: שם האירוע:

 מהארץ

משתתפים 

 מחו"ל

 _____

 ימים

 מתאריך:

_________ 

 עד תאריך:

_________ 

 בניית קונספט או תכנית האירוע 

 כיבוד וארוחות לאורך כל האירוע 

  הקמת אתר אינטרנט ייעודי לאירוע 

   אספקת כוח אדם לסדרנות כגון: דיילות או

 ותשירותי ניקיונ

 

 תחום הפעילות: נושא האירוע:

 שם מנהל ההפקה:

4 

משתתפים  שם הלקוח: שם האירוע:

 מהארץ

משתתפים 

 מחו"ל

 _____

 ימים

 מתאריך:

_________ 

 עד תאריך:

_________ 

 בניית קונספט או תכנית האירוע 

 כיבוד וארוחות לאורך כל האירוע 

 רוע הקמת אתר אינטרנט ייעודי לאי 

  אספקת כוח אדם לסדרנות כגון: דיילות או

 שירותי ניקיונות

 

 תחום הפעילות: נושא האירוע:

 שם מנהל ההפקה:
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 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת 17

 

      ___________________  ___________________     ___________________ 

 חתימת המצהיר/ה            שם + ת.ז תאריך           

 

 

 אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ______ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב _______________, 

 מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה

למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

_____________________  _______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 

 

 

 : הערה

 . לחתום בתחתית כל עמוד מצורףו לצרף דפים נוספים עם פירוט נוסףאם המקום בטבלאות הנ"ל אינו מספיק, ניתן 
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 1/2019מכרז פומבי מס' הס' 

 להפקת אירועים עבור אוניברסיטת תל אביב

 מעודכן - נספח ז'

 

 

 

 

  אישור רו"ח להוכחת היקף מחזור כספי שנתי של המציע
 5.2.3תנאי סף סעיף 

 

 

 לאשר הנני (,"המציע"להלן: ( מ _________________.ע/.פ.ח _______________________ של מבקר ח"כרו

(  ש"חבמילים: ___________________) ₪   ______________כספי שנתי בסך של לפחות  למציע מחזור כי בזאת,

 בנפרד.  20.8-ו ..20מהשנים הקלנדריות:  אחת ים בישראל בכלמע"מ, מתחום פעילות בתחום הפקת אירוע כולל לא

 

 

_______________ ______________________ _______________________ 

 מס' רישיון שם החותם תאריך                  

 

 

 

_____________________ ______________________ _______________________ 

 ה וחותמת רו"חחתימ טלפון כתובת
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