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 הזמנה להגיש הצעות 
סוכני   בישראל לשכת  שלע"ר(  )  ביטוח  הכלכלית  החברה  גרוזנברג    –ה  באמצעות  בזאת  פ ,  בע"מ  18ליסוב  ונה 

 לקבלת הצעות כמפורט להלן:

 מועדים  פעילות 

 29.01.2023 אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד

 05.02.2023 להגשת הצעות   אחרוןמועד 

 

 סוכני הביטוח. כת שללאחר קבלת הודעה רשמית ממתן השירות   תחילת .1

 . ע"מב 18 רוזנברגליסוב גחברת   –ה כלשה  החברה הכלכלית שליה מול שרות של הזוכה תה קההת .2

 . כהשהלידי  -לתקופה נוספת אשר תיקבע על פשרות הארכהלשנה אחת עם אתקופת ההתקשרות תהיה  .3

 e.org.ilurancwww.ins :ןאתר המזמי בת , בכתוההצעהניתן לעיין במסמכי   .4

יים, שינויים בתנאי הסף ושינוי  תוהשינויים מ  ע לאחר פרסומו, לרבותצשיבו  ההצעהכל שינוי במסמכי   .5
 .מועדים, יפורסם באתר המזמין

הצעות   .6 להגשת  האחרון  זה  המועד  עמוד  ברישא  המצוין  לתאריך  עד  לשעה  הוא  יל  למי,  15:00עד 
ishka@insurance.org.ill.  אמורה עדמציע להגיש את ההצעה במובאחריות ה . 

 . מועד האחרוןה תום  לאחרתוגש ין לא יקבל הצעה שזממה .7

הבהרה  שאלו .8 להעביר  את    –ת  ניתן  ההבהרה  לשאלות    lishka@insurance.org.ilלמייל  שאלות  תשובות 
 ין. טרנט של המזמ האינ יפורסמו באתרההבהרה  

אח  עיםת המציבאחריו .9 עדכלעקוב  כל  באתר האינטר   ,וןר  שיעודכנו  כפי  זה תשובות הבהרה  של  ובכלל  נט 
 המזמין. 

להתקשר בהסכם    הלשכהזה אינו בגדר "מכרז", ואין לראות בקיומו משום התחייבות של  מובהר כי הליך   .10
 .ל ביטול ההליך שלב שהוא, להחליט ע , והיא רשאית, בכל מציעיםמההעסקה עם מי 

באופן בלעדי    המציעאת הלשכה להתקשר עם  לחייב    יזה כד   ליך הב   הזכייבין  , יובהר כי א סר ספקלמען ה .11
דוגמת   לשירות  הקשור  המפורטים  בכל  זואלו  נפרד  בהזמנה  בהסכם  ולהיקשר  לפנות  זכאית  הלשכה   .

 . כאמור לשם מתן שירותים  יםאחר יםומובחן אל מול ספק
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 מבוא .1

בישרב סוכני  לשכת   1.1 ע"ר  אליטוח  ה  ו/או  580013365,  חברות  שלהבכל  לרבות:  נות  ליסוב  , 
  ,511868820( בע"מ, ח.פ.  1993סוכנות לביטוח )  -ליסוב  ,  511383226בע"מ, ח.פ.    18גרוזנברג  

ח.פ.   בע"מ,  בישראל  ביטוח  סוכני  התאחדות  מועדוני  או  חברכל  ו/או    520025511חברת  ה 
 (. "הלשכה" או "המזמין":  ביחד יללע ו  )להלן ריםהגופים האמו הקשור למי תאגיד

יספק    םוג  לשכהה ים של  אשר יפעל להפיק את האירועים השנתי ד לבחור בספק  תזמין מתעמה 1.2
בנושאי   שוטף  חוויתי ו  בכללשיווק  ייעוץ  המזמין מבקרטפב  שיווק  ולתכנן מחדש   ש.  ,  לבחון 

וה  ספק,העות  מצבא האירועים  מערך  ה כנסים  את  אשרשל  מספר    היתר,בין  ,  כולל  לשכה, 
שנתיים מב  .אירועים  אבור  חבלש  קהמזמין  הפקה  שנתי  חברת  בהסכם  אותו  תלווה  שר 

יקיים באותה שנה  להפקת כלל האירועים בין היתרכולל. הליווי  שהוא  יטיב,  , קראיתכנון  ,, 
 סויות. גיוס ח ותמיכה מכירתית ב,  , תכנון שיווקייפעול לצד תכנון קראייטיבפקה ותה

 .םיפו/או משתת רועיםנו מתחייב להיקף כלשהו של אינהמזמין אי 1.3

  מלאים את כל תנאי הסף המעוסק מורשה  או    שום בישראלהר  תאגיד  רשאים להגיש הצעות 1.4
 . הנדרשים

קבל 1.5 להפעיל  רשאי  יהיה  משנה  הספק  השירותיםורך  צלני  המזביצוע  את  .  לעצמו  שומר  מין 
לדחות   משקבהזכות  הסלן  של  מלבצענה  אך   פק  סבירים.  מטעמים  וזאת  השירותים  את 

הפרוי  רותיםהשי  ועביצבזיים  המרכ  האנשים מנהל  מנהלובכללם  הראשי    קט,  המפיק  תיק, 
 . מאושרים מראש ע"י המזמיןוהמפיק הטכני וכן מנהל תוכן חייבים להיות 

ו 1.6 בלבד  המציע  ע"י  תוגש  הא יהוא  ההצעה  הבלעדהיה  הפעי חראי  לכל  והתוצריםי  ,  לויות 
חלק   יחתום  המהווים  בלבד  והוא  השירותים,  עממתן  ההסכם  המזמעל  כיןם  שיכ,  יבחר  ל 

 כזוכה. 

ל  1.7 -ובדמזמין לא יתקיימו יחסי עבין היובהר, כי בין המציע או מי מנתוני השירותים מטעמו 
 . מעביד

 ן נקבה ולהיפך. וננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללש  בו ,במסמכיםבכל מקום  1.8

 ונה הזמנה זו פלתם ם קב השירותים לש .2

, את השירותים  ו בין היתרליכל   המציע זוכ עם  להתקשר  הלשכה    לשמם מתעדתים אשר  השירות 
 : הזוכו/או כל שירות נוסף שיפורט בהסכם המפורט שייחתם מול ה  להלן יםמפורט ה

תחליט 2.1 אשר  שונים  אירועים  ו/או  לכנסים  השונים  הספקים  מול  קיומם    תיאום  על  הלשכה 
 (;", גם בצורת רביםאירוע" או " כנסעתה הבלעדי )להלן ולעיל: "בהתאם לשיקול ד

 יתוף פעולה עם הלשכה לרבות בניית תקציב הכנס;ן הכנס בשכ בניית תו 2.2

ומתן   2.3 משא  ספקי  עריכת  מול  אל  הסכם  ועריכת  כנסים;  לקראת  בפועל  שירותים  ספקי  מול 
מנכ"ל הלשכה או מי    לום ייחתם בכפוף לאישור סופי שלהשירותים לרבות עלויות ומועדי תש

 מטעמו; 

רישום לכנס,  ניהול  גיוס צוותים לאירועים )  כנסים לרבותההפקה וניהול בפועל של התיאום   2.4
ו הפנים  קבלת  עמדות  כמיתוג  ותגי  רישום  קליטה,  דיילות  טכני  הכוונה,  הפקה  מנהל/ת  נס, 

 וכד'(;  ומנהל/ת קונסולה

דוכנים  הפרסומי המודפס,    טיפול בהכנת החומר  2.5 וכל  ועמדות במתחם  בינוי  מציגים בכנסים 
ל בנותני החסות לכנסים, כפי שיאשר אותם מנהל  ו ת לצורך טיפפעולה ביצועית אחרת הנדרש

 / מנכ"ל הלשכה.  לשכההשיווק של ה 
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ושירותים  נטיפול מול המלונות ו/או המקומות בהם יתקיימו הכנסים, לרבות הזמ 2.6 ת חדרים 
 בחו"ל; ם בארץ ובין אם אל מול בתי המלון בין א

ככל  ופה השונות, והכל ערות התול חבאל מ  םרלוונטייטיפול בהזמנת כרטיסי טיסה ושירותים  2.7
 . שהדבר יידרש

 ומסמכי ההצעה סף-י תנא .3

ויותיו של המציע,  יבכל הצהרותיו והתחי  .ף הבאים )במצטבר(נדרש לעמוד בכל תנאי הס  המציע
 .הנדרשות לפי תנאי סף, הינן בגדר חובה

 :מסמכים נדרשים להגשה 3.1

  רשה חתימה ועל ידי מוד בתחתית כל עמבמקום המיועד  ה חתומכאשר היא  והזמנה ז 3.1.1
 ; אלות הבהרהשות לתשוב ובכלל זה מסמך ההזמנה  נספחירבות , לעמטעם המצי

המציע 3.1.2 רישום  על  עליו    אישור  החל  לדין  בהתאם  הרלוונטי,  תעודבמרשם  ת  וכן 
 ;ה ו/או עוסק מורש   ותהתאגד

 ; "דר ע"י עוות חתימה מאוש פרוטוקול זכוי המציע לצרף להצעתו   לע 3.1.3

 ; טבודות כמפורתיק ע 3.1.4

 . כמפורט בהמשך הזמנה זו חאישור רו" 3.1.5

 :ח בהפקת אירועיםכמו סיוןינ 3.2

ם מורכבים הכוללים מענה להיבטי  ן מעשי מוכח בהפקת אירועיעל המציע להיות בעל ניסיו
 , כמפורט להלן: א' עד ת'(פקה מ)ה יסטיקהתוכן ולוג

תתפים מש  1,000ל  ש  בסדר גודללפחות    רועיםאי  10  -ל  למציע ניסיון בבניית קונספט 3.2.1
מהם,   ת לפחו אחד  מניעה  )  2012-2022  שבין   בשנים  בכל  בין  אין  חפיפה  שתהיה 

 ; (להלן  ג' –סעיפים ב נדרשים בהירועים הא אירועים אלה לבין 

מהם  בכל כנס    לפחותמשתתפים    1,500  עם  לפחות   כנסים  5לאה של  ארגון והפקה מ 3.2.2
 ; 2012-2022 שבין בשנים

שו   5עבור    לפחותאירועים    5  הפקת 3.2.3 למועד דשק  השנים  שרעבלפחות  נים  גופים  מו 
 ;שכההל אירועידומה ל אופילי בעם שהינלהגשת ההצעות, האחרון 

שלושה אירועים / כנסים בתקציב של  לפחות  של    הבהפק  בעל ניסיוןיע להיות  המצעל   3.2.4
כנס  ₪  3,000,000לפחות    / אירוע  לכל  מע"מ(  האחרונות    שנים הך  במהל  , )כולל 
 ההצעות.  תהגשת למועד האחרון להקודמו 

  המציע.   פן מלא ע"ים הופק באוגת אירועים אשר כל אחד מהזו הינה להצ  דרישהגש כי  דומ
 .נספח א'ימלא ויגיש את   ציעהמ

 : פרופיל ותיק עבודות 3.3

דוגמאות   ,, בין היתרכלוליאשר    מציעהלהגיש תיק עבודות בצירוף פרופיל    על המציע
המצילנ ו המציע  יכלול    ,וכן  ;עיסיון  תפיסה  לתוכ הצעת  האירועים נקונספט  ית 

ל סוג הארגון תוך ה כללית המתבססת עהר כי מדובר בתפיסהשנתית של המזמין )יוב 
 ;התייחסות לסוגי אירועים(
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 שקדמו   שנים  10מתוך    שנים  7-לפחות ב   ₪  10,000,000של    תישנלמציע מחזור כספי   3.3.1
    .זה יוגש אישור רו"ח חתום ףסעבור תנאי  .ותצעלמועד האחרון להגשת הה

 :ואחריות ביטוחים 3.4

ויזכה 3.4.1 זה או בה  המציע מתחייב שבמידה  כזה או ת אילהפק בפנייה פרטנית    ליך  רוע 
ההסכם  ,  אחר תקופת  כל  במשך  חשבונו,  על  ולקיים  אחריות לערוך  ביטוח    )ולגבי 

ההסכם(  24למשך  עית,  מקצו תקופת  לתום  מעבר  ב   ,חודשים  מובחברת  כרת, יטוח 
ההסכם שייחתם בינו ם ו/או הנובעים מ הוא חשוף להביטוחים רלוונטיים לסיכונים ש

הלשכה מ לבין  אחריות  ביטוח  לרבות  ס  קצועית,  חבות ₪  20,000,000ך  על  ביטוח   ,
וביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים : ביחד  )להלן  ₪  20,000,000על סך    מעבידים 

ה  .("הביטוחים" תיכלל  לטובתבביטוחים  שיפוי   אישור   ציג י  המציע   .הלשכה  רחבת 
  ;ביטוחיםל מתאים  ביטוח קיום

קיומן של פוליסות ביטוח  את  לוודא    מציע, על הבסעיף הקודםאמור  הממבלי לגרוע   3.4.2
ספק   לכל  משנה  נאותות  קבלן  לאופי   ושיספק או  בהתאם  ללשכה  השירותים   את 

ספק   כל  עם  ההתקשרות  קבלן  והיקף  מקואו  ובעניין  יתקיימו משנה;  בהם  מות 
לישי )גוף ו/או רכוש( לא יפחתו מסך  לצד ש  של נזקיסוי  ות הכ כנסים, גבולות אחרי ה

₪ והלשכה תיכלל בפוליסת הביטוח כמבוטחת נוספת בפוליסה ולא   20,000,000של  
 ; תהיה קיימת כל זכות שיבוב כלפיה

על באחריויישא    מזמיןה 3.4.3 הניתנים  לשירותים  ובלעדית  אישית  מלאה,  ויהיה    ידו-ת 
יצוע מתן השירותים עליו  במהלך בשיתגלו  עות  או ט/אחראי בלעדי לכל ליקוי, פגם ו

 . בינו לבין הלשכה םמפורט שייחתהסכם  התחייב על פי הי

 :ווקיכולת שיו כוח אדם 3.5

אד 3.5.1 כוח  ובעל  הפקתית  יכולת  בעל  להיות  המציע  ישירה   קה)העס  עסקתו בהם  על 
 ,הפקת אירועיםמתחום  לפחות עובדים  01( של  / פרילאנס house-in – במשרה מלאה

   ההצעה.הגשת  למועד נכון  

יכולותהמציע  על   3.5.2 ניסיון בפועל  ו  להציג    , וכן   ;דומים  פרויקטים  עוצי בבעובדים בעלי 
 סים, נסיעות לחול ואירועים עסקיים. , כנבארגון נופשיםיע  של המצאת ניסיונו 

 3ת ביתנים, ולהציג לפחות  רכי, מהמציע להיות בעל יכולות בשיווק וגיוס חסויותעל   3.5.3
היה אחראי על הצד הוא  בהם  ,  ההצעהדמו להגשת  קשהשנים    10  ךלבמהויקטים  פר

 . המסחרי

 : פרזנטציה רעיונית 3.6

י 3.6.1 רעיונטגבש פרזנהמציע  ובה החזון של ציה  ור לשכת  בעב  שלו ותפיסת הפעילות    וית 
 . עם מסמכי ההצעהויגישה   סוכני הביטוח

ועים  תוכנית האירתפיסתו כיצד הוא רואה את  ע את  המצי  גצי זו יציה  טפרזנ במסגרת   3.6.2
בהםהקיימת לשפר  מציע  הוא  מה  השנתי,  התפיסה  את  רואה  הוא  כיצד  כולל  ,  ת 

האירועיםהמיקומי   ותכני  האירועים  סגנון    .רועיםאי, 
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 : הצעת המחיר 3.7

 .  הצעהכי הויצרפה למסמ  'בפח נסבי מחיר על ג המציע יגיש הצעת 3.8

נה  תתקבל  כי לא  ,בהריובלבד.    עמלת הפקה  10%-5%  ביןחיר שיגיש הספק תהיה  הצעת המ 3.9
   .מהטווח המצוין גבוהות המוכות או נה הצעות 

בגין כנס  בפועל    הלשכה  םלשתכנס שהם סך מרכיבי עלות ה  –  "דמי הפקה",  לעניין סעיף זה 3.10
יובאו בחשבון לשם חישוב העמלה יהיו אלו    האירוע אשר  מרכיבי עלות, כאשר  מסויםלשכה  

 בלבד.  הקשורים בעלות הישירה של הלשכה

בתנאילהוכחת   ניסיונואלסף    עמידתו  את  יפרט  המציע  תצה  ה,  ויגיש  כנדרשהרלוונטי    . יר 
 .דיןכ על ידי עו"ד אומתהרה תההצ

ה הנדרשים  כל  והמסמכים  תקפים  יויהאישורים  והיו  בלבד  המציע  שם  הגשת    על  למועד 
או  ספק  בשמו של  , יהיו  לשירותים אשר יסופקו באמצעות ספק או קבלן משנהבקשר    .ההצעה

 .לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרותהמציע מתחייב לעדכן את המזמין  .נהן המשקבל

לדח רשאי  יהיה  עלהמזמין  ל  סף ה-ות  אליה  הצעה,  כל    א כל  והמסמכים, האיצורפו  ישורים 
 .לאמור כאן יל, וזאת ללא כל הודעה נוספת המפורטים לע

 סודיות ומניעת ניגוד עניינים  .4

דע סודי של הלשכה. בהתאם, בעצם היחשף למי ציע ל וי המעשם השלכה,  במסגרת היחסים ע 4.1
או בביצוע אירוע פרטני של    נה זומזהויזכה ב , במידה  המציעמתחייב    נה זומהצעה להזהגשת  

ו/או מי מטעמה, במסגרת השירותים  על ידי הלשכה    לשמור את המידע המועבר אליו,  כההלש
מידת   באותה  לפחות  חשיפה,  מפני  עליו  ולהגן  הסודי  בסודיות  במידע  נוהג  הוא  בה  קפידה 

 ו להלן(.  גדרת" כההמידע הסודיהשייך לו ואשר בכל מקרה לא תפחת ממידת קפידה סבירה )"

את   4.2 ישמש  הסודי  ליעהמצהמידע  השירותים  מתן  למטרת  ורק  אך  ימנלשכה,  והוא  מכל  ,  ע 
ה כלשהו.  שלישי  לצד  הסודי  המידע  של  פרסום  או  הפצה  המיד  מציעשימוש,  את  ע  ימסור 

ונותני השירותים שלו בהיקף ובמידה שהגילוי נדרש לצורך   הסודי רק לאלו מעובדיו, ספקיו 
נביצוע השירותי ו/או  ו/או ספקים  עובדים  ובלבד שאותם  כפופים לשמירת  ם,  ותני שירותים 

 . זה ףסעי אינם פחותים מתנאי  התנאי, שמציעסודיות עם ה

ק ממנו, בקשר עם הלשכה, עובדיה, עסקיה,  מידע או כל חל   " פירושו, כלמידע סודיהמונח " 4.3
פה, בין במדיה מגנטית או אופטית ובין בכל אמצעי  -חבריה או פעילותה, בין בכתב, בין בעל

מידע לאגירת  עסקי  אחר  טכני,  אופי  בעל  אם  בין  מכלליות  ,  לגרוע  ומבלי  לרבות  אחר,  או 
נת מסחר,  סודות  לרבות  רוחני  קניין  לעיל,  ותהאמור  שיטות  לא  ונים,  סודי  מידע  הליכים. 
 . הגשת הצעה, לא דרך הלשכה, לפני  מציע יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או מידע שהיה ידוע ל

לצ  מציעה 4.4 ורק  אך  במידע  שימוש  השיעשה  מתן  אחר, רכי  אדם  לאף  מידע  ימסור  ולא  ירות 
 אלא אם חויב לכך על פי דין. 

ל   המציע 4.5 חשש  כל  יהיה  שלא  ומתחייב  עניינייםמצהיר  עניינ  ניגוד  ובין    ו בין  השירות  במתן 
, לבין הלשכה, משך כל תקופת  מציעלרבות של כל אדם הפועל מטעמו של ה האחרים,    וענייני 

יד  ספק  של  מקרה  ובכל  לניגודהשירות,  חשש  על  ללשכה  הספק   כאמור.  נים יעני   ווח 
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 שאלות הבהרה  .5

 lishka@insurance.org.ilוח למייל הבהרה ניתן לשלשאלות  5.1

המזמין לא יענה על    15:00ה  בשע    01/23/29יה של שאלות הוא עד ליום  הפנ ל חרון  המועד הא 5.2
 אחרון זה.  ועדיע לאחר מ שתג  אלה,כל ש

 להלן:שבפורמט ונשלחו במועד    הן הרה, אלא אםשאלות הב יודגש כי המזמין לא יענה ל  5.3

 ה השאל  חנוס נושא  סעיף  עמ' 

 

 . הקול קורא וכן את פרטי המציע  שםאת ציין המציע י 5.3.1

 .ושיוגשהשאלות יודגש, כי המזמין אינו מתחייב לענות על כל  5.3.2

ית 5.3.3 הבהרה  לשאלות  האשובות  באתר  המזמין.ינ פורסמו  של  מהוות   טרנט  התשובות 
 . חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך

 בחירת זוכה  .6

 . נהיפסלת ף הס-נאית  לכ ות עלעונ  שאינןהסף. הצעות -בדיקת עמידה בתנאי 6.1

כ 6.2 ההתרשמות  של  בכל ללית  מהמציע  אירועים,  מזמין  וכמות  סוג  המציע,  ותק  זה:  ל 
   אירועים.הבור  יון המציע בבניית קונספט ותוכן עניסעל בדגש   מורכבותם,

מה   מותתרשה 6.3 המציית  רעיונהציה  טפרזנ כללית  ה   עשהגיש  בפני  ככל  ומהצגתה  לשכה, 
   .הגשתתבקש הצ

 מציעים. ה  וגישי שהשונות מחיר  ת הוהצע  של בדיקה והשוואה 6.4

. יובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב  שקלול התנאים לעילתוך  ת, יהיה  אופן בחינת ההצעו 6.5
בחירת ההצעות תהא ע"פ ת.  איכוותר לתנאי המשקל רב ילבחור בהצעה הזולה ביותר ויינתן  

רופיל המציע  מניסיון ופ  הזוכה ייבחר ע"פ התרשמות כללית  .בלעדי של המזמיןשיקול דעתו ה
 חיר.הצעת המהמציע בנוסף ל ומתווהבפרט בבניית קונספט 

 ה ההצע .7

 הגשת ההצעה  7.1

 ;nce.org.illishka@insuraלתיבת המייל ההצעה תוגש  7.1.1

 ;לא התקבלהאילו , תחשב כבמסמך זהוע מועד הקבבהצעה שלא תתקבל  7.1.2

לר 7.1.3 הנפסההצעות,  כל  החיםבות  ומסמך  פרט  וכל  האישורים  יונדרש,  בשפה ,   גשו 
 ת. העברי

 צעהתוקף ה 7.2

ת שומר לעצמו א   . המזמין יום לאחר הגשת ההצעה  45  תהיה בתוקף עדהצעת המציע   7.2.1
,  בהתאם לדרישתו של המזמין  המציע; הכל,  של תוקף הצעתכה  ראהזכות לדרוש ה

 מין יחליט על הארכה באמור. היה והמז

ראו בו כמי כאמור, י  קשהלאחר שהתב  קף הצעתוריך את תומציע שלא יאמובהר כי   7.2.2
 .ההצעותהצעתו לא תובא בחשבון בעת בדיקת ו וז הזמנהבמענה ל הצעתושהסיר 

mailto:lishka@insurance.org.il
mailto:lishka@insurance.org.il
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 ההתקשרות  .8

כל צד  .  תקופות נוספותבהסכמת הצדדים לאשר ניתנת להארכה    נה אחת לשיה  יה  שרותההתקתוקף       8.1
ו  ראש.ימים מ  60  תבתראה בכ בהקשרות  ההת את    ליהיה רשאי לבט  סוכם בין  על אף האמור, ככל 

לסיים את התקשרותו עם הלשכה    מציעמתחייב ה,  לשכה על מתן שירות לכנס מסויםבין הל  המציע
שעמ לאחר  בהתחייבוי רק  מד  מלא  תשלום  ולאחר  בפועל  המסוים  הכנס  קיום  ולאחר  הלשכה  ותיו 

 .דדיםסוכם בין הציבעבור הכנס והכל כפי ש

יה   8.2 הזוכה    סחיב   הע צהה  ת שגה  ד עו מב  ו נת ינש   יפ כ  וי תורהצה ב   לו חיש   יו ני ש  לכ   לע   ןכדע ל  רש ידספק 
  ה ר קמב  .ףסה  י אנת ב  ות דימע  לע  עיפ שהל  לו כ י  רשא  י ונ יש  ל כ  לע   טרפב  , רחא  ןי ינ ע  ל כבו  ףסה  י אנתל
שיהיה    בלימן מיידי ובאופ  קפס ה  םע  תורשק תהה  תא  םייס ל  םאה   ןימז מה  תעד  ל וקיש ל  ,יונ יש  לש

 . זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטוח כאמור המציע

ה  8.3 המפורטותהמציע  הדרישות  בכל  לעמוד  יידרש  ובנס  במסמך  זוכה  על זה  לחתימה  כתנאי      פחיו 
 זוכה עד שיתברר לו כי המציע הזוה אכן  המציע הם על הסכם עם  ההסכם, מובהר כי המזמין לא יחתו       
 . הדרישות עומד בכל      

 הסכםהספק על   ותחתימ .9

 לחתימה.  מפורט לאחר ההודעה על הזכייה, יועבר לספק הזוכה הסכם 7.3

)ארבעה עשר( יום    14וך  ת על הספק לחתום על ההסכם ולהעבירו כשהוא חתום לנציג המזמין   7.4
 ימתו. לת ההסכם לחת מועד קב מ

 ם רכת מועדיהא .10

הקבועים  ם  חד מהמועמדישאי לדחות כל איהיה ר, המזמין  בהזמנה זוי לגרוע מכלליות האמור  מבל
ככל שימצא לנכון. במקרה של דחיית  צא בזה, ת המועד האחרון להגשת ההצעות וכיו, לרבובקול קורא

זוכה, תמועד מציע  של  בחירתו  לפני  דחיית המועדים  ,  בדבר  ההודעה  פרסום באתר    תאמצעובימסר 
 ינטרנט של המזמין. הא
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 ריך:__________ את

 יסיוןנ –  בתנאי הסףעמידה  –נספח א'  

 

לו.ז. __________________ לאחר שהוזהרי הח"מ ________________ תאנ עליי  כי  מר את  תי 
 כתב כדלקמן: אעשה כן, מצהיר בזאת בהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

  בהליך של __________ "(  המציעלהלן: ")____  ת ________תצהיר זה במצורף להצעהנני נותן   .1
 וק. יעוץ בתחום השיוזה י למתן שירותי ניהול והפקה של אירועים כלל   יןמזמ העם רות  להתקש

 המציע.   קיד של _________________ בשרותהנני משמש בתפ .2

 ן. דע עליו מבוססת הצהרתי להלהמי  בתפקידי זה הנני בקיא בכל .3

 וקונספט לאירועים.יית תוכן קה ובנלמציע וותק של _______________ בהפ .4

 נדרשות בה. מפורטים בהזמנה להציע הצעות; ובכל ההצהרות ה הי הסף  בכל תנא ומד המציע ע  .5

  3,000,000לפחות  כנסים בתקציב של    אוו/ שלושה אירועים  לפחות  של    הבהפק   בעל ניסיוןיע  המצ .6
אירוע    ₪ לכל  מע"מ(  חמש    ,כנס  אוו/)כולל  הקודמו  שניםהבמהלך  האחר האחרונות  למועד  ון  ת 
 ההצעות.  הגשתל

משתתפים לפחות בכל   1,000לפחות בסדר גודל של  אירועים  10 -קונספט ל ן בבנייתסיולמציע ני .7
 :2022-2012אחד מהם, בשנים שבין 

שם הלקוח  
בורו בוצע  ע

 האירוע

כמות  הקונספט שהוצע
 המשתתפים 

השנה בה ניתן 
 תהשירו

ממליץ מטעם  
הלקוח )שם,  

 ון(תפקיד וטלפ

     

     

     

     

     

     

     

 

משתתפים לפחות בכל    1,500כנסים לפחות עם    5מלאה של    הפקת כנסיםארגון וניסיון ב  למציע .8
 : 2022-2012כנס מהם בשנים שבין 

שם הלקוח  
בורו בוצע  ע

 האירוע

כמות  הקונספט שהוצע
 המשתתפים 

ניתן השנה בה 
 השירות

ממליץ מטעם  
הלקוח )שם,  

 ון(תפקיד וטלפ
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גופים שונים לפחות בעשר השנים שקדמו למועד  5אירועים לפחות עבור   5הפקת בלמציע ניסיון  .7
 : האחרון להגשת ההצעות, שהינם בעלי אופי דומה לאירועי הלשכה

שם הלקוח  
בורו בוצע  ע

 ועהאיר

כמות  הקונספט שהוצע
 המשתתפים 

השנה בה ניתן 
 השירות

ממליץ מטעם  
הלקוח )שם,  

 ון(יד וטלפתפק

     

     

     

     

     

     

     

 

 הנני מצהיר כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. 

____________ ____ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                             

 ד אישור עו"

הח"מ   ________אני  _____ עו"ד  ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  ב  ________  במשרדי   _____-  
.ז. מס'  הזדהתה ע"פ תגב' __________________ שהזדהה//ר ________________ הופיע בפני מ

אישיןפילחלואו    ________________ באופן  לי  המוכרת  ואחרי  ,  כשהז,  עליו/ה  הרתיו/הזהרתיה  י 
ה בפני  /תעשה כן, אישר/יעשהם הקבועים חוק אם לא  צפוי/ה לעונשיתהיה  /יהיה  מר את האמת וכילו

 בפני. ההצהרה הנ"ל וחתם/מה עליה   נכונותאת 

 ד וחותמתחתימת עו"                                                                                                                 

 

______________________   
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 אריך:__________ ת

 

 מחיר הצעת  –' בנספח 

 

 "מ מציעים להעניק את השירותים המפורטים במסמכי הקול קורא תמורת שיעור של: אנו הח

 % __________ 

 זים( אחו)ובמילים: _______________  

 


