
 

 לרכישת טובין, עבודות ושירותים חוץ/הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 26/12/2019תאריך פרסום ההודעה: 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 ט.אאוט פרויקטים בע"מ א. – הדוניזם יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 עיצוב, בינוי, רינוט ומיתוג אירועי "אתנחתא"  מהות ההתקשרות:

 שנים. שלוש תקופת ההתקשרות:

 

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00 בשעה 9.1.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10בתוך 

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 23/12/2019תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץהנדון: 

המכרזים  חובת ( לתקנות18) 3בהתבסס על תקנה  יחידאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 

 2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 אירועי "אתנחתא" , בינוי, ריהוט ומיתוג עיצוב ההתקשרות:מהות 

 אאוט פרויקטים בע"מ.ט.א -הדוניזם שם ספק:

 שנים 3 תקופת ההתקשרות:

  :חוץ/הנימוקים לספק יחיד

בקמפוס אוניברסיטת ת"א במטרה להנגיש  תאירועי "אתנחתא" הינם סדרת אירועים המתקיימ
 ידע ומחקר לקהל הרחב. 

קונספט שנתי המהווה "עמוד שדרה" כאשר כל אירוע משמש "חוליה". האירועים מידי שנה נבחר 
מעוצבים וממותגים במחשבה שנתית )עמוד השדרה( וכל אירוע )חוליה( מקבל אדפטציה ייחודית 

 בהתאם לתמה )קונספט(.

איש ואישה. מידי שנה  1,100 -האירועים מתקיימים באודיטוריום סמולרש, לקהל של כ
 הקונספט השנתי מתחדש אחת לשנה.אירועים.  8ל  6ין מתקיימים ב

ספק המספק את כל השירותים הבאים   נדרשבקונספט שתואר לעיל לצורך קיום האירועים 

שנים במתן שירותים אלה -)ולא באמצעות קבלני משנה( והוא בעל ניסיון רב in-houseכשירותי 
 :ללקוחות, לרבות עבור אירועים דלי תקציב

 דקורציה וסטיילינגעיצוב ,:  
o  כיסויים, שטיחים וטקסטיל כללימאד של כלים, בדיםמבחר גדול , 
o עבודה בפרחים, צמחיה 
o )גופי תאורה עיצוביים )לא פונקציונליים 

 

 והשכרת ציוד ריהוט : 
o ישיבה, אלטרנטיבי( דרך החל ממגוון כסאות, שולחנות בסגנונות שונים )עמידה ,

 תיים עפ"י הצורךפרטים קטנים נקודבלול, דוכני רישום ועד לעמוד תווים ועמודי ח

 בינוי : 
o תפאורה 
o )במות )במה ללהקה / הגבהות 
o טראסים 
o קירות תערוכה ותצוגה 
o )תרנים )ברזלים 
o נגרות מותאמת אירוע 



 ומיתוג דפוס : 
o ות, בחירת חומרים ומתקני תצוגה(פתרונות למיתוג )חשיבה על אפשרוי 
o  בגובה ובקרת איכות(תפעול מיתוג )תליה, הדבקה, התקנה 
o  קבצים לעיצוב גרפי )התאמות גרפיות לצד עיצוב גרפי מהיסוד, סגירתסטודיו 
o לדוגמה: סי בגימורים הנדרשים.וי.קאפות, פישמשוניות, מדבקות, על גבי  דפוס ,

 פירות / שרווליםני / תחיתוך צור
 

 גוונים ושונים בין אירוע לאירועקריאטיביות ומתן פתרונות מ 

ף האירועים, אשר נותנת במקום אחד שירותי עיצוב, ריהוט, הדוניזם הינה חברה ייחודית בענחברת 
 בינוי ודפוס לאירועים.

, ן ספקים", מה שמאפשר לחסוך עבודת תיאום מורכבת ביin-houseכל השירותים הם שירותי "
 וכך לקבל מספק אחד מכלול איכותי והרמוני בין המרכיבים השונים.

מצליחה כל פעם מחדש "לפצח" את האתגר ולתת  בזכות היכולות הייחודיות של החברה, הדוניזם
 ., תחת מגבלות התקציבמענה עיצובי לצד דרישות ההפקה הקשיחות

  לאחר חיפושים ובדיקות רבות, לא נמצא ספק אחר המספק פתרון כולל כמצוין לעיל.

יודגש שהכוונה אינה להתקשר עם חברת הפקה שקונה את השירותים מספקים שונים, אלא לספק 
 ע לתת בעצמו את כל השירותים והמוצרים הנדרשים.שיוד

 לאור האמור לעיל, אנו מבקשים להתקשר עם "הדוניזם" שלדעתנו הינו ספק יחיד בעניין הנדון. 

 בברכה,

  ,אלון וינפרס

 מנהל יחידת השיווק
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