
סעיף במסמכי ד"מס

המכרז

התייחסות מכללהפירוט השאלה

נדרשים - עבור טקסי הענקת תארים לבוגרי ומוסמכי המכללהדגל סיני וכו- לדוגמא? האם יש להם דגשים ובקשות מסויימת- סעיף מיתוג ונראות האירוע בתקציבתקציב - 1נספח 1

.שלטים לתהלוכת הסטודנטים עליהם מודפסים שמות התכניות

שלטי יד לכל , שלטי הכוונה, חצאיות לשולחנות, מיתוג גבי במה

.עמדות הצילום

.ניתן למתג אלמנטים נוספים בתיאום עם המכללה

למען הסר ספק נדרש לספק זרים לכל השולחנות כמפורט (ימי קיץ) ימים 3זר אחד לא יספיק ל- פרחיםתקציב - 1נספח 2

לשונית - תקציב- 1'  בנספח א23ראה שורה )בנספח התקציב 

"(.סט זרים )"(טקסי תארים

את הזרים ניתן .  ימי הטקסים3יש לתמחר סט זרים אחד לכל 

.לשמור בחדר מתאים במכללה

במידה והמציע מעוניין לספק סט זרים חדש לכל יום של 

.עליו לתמחר זאת במסגרת התקציב, האירוע

מפני שיש דרישה לבמה נוספת ?  רלוונטי לכל מיקום2.44 על 3.66האם המידות - שמשונית גב במה לחלוקת תעודותתקציב - 1נספח 3

3.66מוזר שגב במה הוא ,  מטר10לחלוקה של 

המידות שפורטו הן עבור השימשוניות המיועדות לעמדות 

הצילום שבעמדות החלוקה ולא עבור הבמה הנוספת שמיועדת 

.לחלוקת התעודות עצמן

 בסך הכל1200? בכללי1,200 ליום או 1,200הכוונה ל, 1,200בתקציב מופיע ? כמה סיכות דש צריך לתקצבתקציב - 1נספח 4

על הספק הזוכה להציב דיילות לטובת רישום מה העמדת רישום דורשת? האם צריך חלוקת תגים? האם צריך טופס רישום מקדים- עמדות רישום בוגריםתקציב - 1נספח 5

 בנספח 37ות כאמור בשורה /מספר הדיילים. מוסמכים/הבוגרים

ניהול עמדות הרישום הוא . לשונית תארים- תקציב- ' א

.באחריות המכללה
פקודת . הינו באחריות הספק הזוכה, ככל שידרש, הליך הרישוי?לפי הרישוי הם מחוייבים באבטחה, חסר סעיף של אבטחה לאירועתקציב - 1נספח 6

.באחריות המכללה- מאבטחים לאירוע+אבטחה

"תוספות"נא לתמחר בסעיף . כלול בתקציב. כן?האם זה כולל בתקציב, לא נמצא באף סעיף עמלת הפקהתקציב - 1נספח 7

3' נמוך מפיץ. 4*3- בצדדים. הכנפיים מיועדים למסכי צד.נשמח להברה של גודל מסכי הצד? האם הכוונה היא שהכנפיים מיועדים למסכי צד- בסעיף התקציב לגבי הבמה המרכזיתתקציב - 1נספח 8

 הצעת 1'נספח א9

מחיר

.שולחנות וחצאיות קדמיות,  במות חלוקה ברחבת דשא כלכלה כולל גב שמשונית4בלשונית טקסי תארים רשום שנדרש 

. בפועל בסיור מציעים דובר על במה אחת מרכזית ברחבת דשא כלכלה

?אשמח להבין מה מביניהם המעודכן

 עמדות חלוקה בכל 4קיימות : להלן עדכון המכללה בנושא זה

במה נוספת בשטח הדשא + הבמה המרכזית . יום של אירוע

 בהן נדרשים כל האלמנטים המפורטים 3שמאחורי בניין מספר 

 עמדות חלוקה נוספות יהיו בשני אולמות 2. בטבלת התקציב

.בהן נדרש לספק קיר צילום בלבד, במכללה
 הצעת 1'נספח א10

מחיר

האם זה במסגרת התקציב מטה או כתוספת " - מתנה למשתתפים" בלשונית חבר נאמנים מושב שנתי רשום תוספות 

?שתתווסף במידת הצורך

במסגרת התקציב

להסכם ' נספח ב11

ההתקשרות

הגנרטור . בכל המיקומים הנדרשים יש נקודות חשמל מתאימותבאיזה מיקומים אין חשמל מיקומי שמצריך גנרטור, במידה וכן? האם יש צורך בגנרטור עובד או שצריך רק גנרטור גיבוי

.נדרש לגיבוי

המכללה האקדמית תל אביב יפו

יפו- עם הליך תחרותי נוסף להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב01/2022מכרז פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 



להסכם ' נספח ב12

ההתקשרות

-  במות2ובסיור ספקים נאמר כי צריך רק ,  במות4בתקציב כתוב כי יש צורך ב- במת חלוקת התעודות ברחבת הדשא

?למה להתייחס בנוגע לתקציב

. לעיל9ראו תשובה לשאלה 

להסכם ' נספח ב13

ההתקשרות

. לעיל9ראו תשובה לשאלה ?האם יש רק במה אחת לחלוקת תעודות- שמשונית עמדת צילום

להסכם ' נספח ב14

ההתקשרות

מועדי מושב חבר נאמנים שנתי יתקיימו - תיקון טעות סופרמפני שבמרכז התאריכים לא תואמים, נשמח להבהרה לגבי תאריך אירוע חבר הנאמנים

.יחד עם זאת המועד עשוי להשתנות, 12.5-13.5בתאריכים 
תצהיר ' נספח ב15

6המציע סעיף 

 5 משתתפים ו1000 אירועים עסקים מעל ל5 מתייחס לתנאי סף שכן חברת ההפקה מצהירה כי קיימה לפחות 6סעיף 

בנוסף נדרש כי חברת ההפקה הינה בעלת ניסיון של לפחות חמש שנים במהלך השבע שנים . אירועים היברידים

.האחרונות בהפקת טקסי תארים והפקת מושב חבר נאמנים או בחברות ציבוריות

 5 משתתפים ו1000ערכה אירועים עסקים בחמש שנים האחרונות למעל ל (להלן חברת ההפקה)חברת אמ פי לייב 

אירועים בלייב פארק לחברת הייטק בכמות של ,  משתתפים2000אירועים היברידיים כגון כנסים בגני התערוכה לכמות 

.' משתתפים וכו3500

אלא אירועים באותו סדר גודל וצרכים , במידה וחברת ההפקה לא הפיקה טקסי תארים ומושב חבר נאמנים- שאלתי היא 

? האם נוכל לעמוד בתנאי הסף, נדרשים

,  למכרז6.6' במסגרת הצגת הנסיון לפי ס. מקובל באופן חלקי

 השנים האחרונות 7 שנים במהלך 5ניתן יהיה להציג נסיון של 

בהפקת טקסי תארים במוסדות להשכלה גבוהה  (2015-2021)

או בהפקת טקסי חלוקת תעודות עבור גופים ציבוריים או 

וכן בעל ניסיון מקצועי בהפקת מושבי חבר נאמנים , פרטיים

או ועידות גדולות / ואו אסיפה כללית/במוסדות להשכלה גבוהה ו

או /ואו חברות ציבוריות /או בחברות ממשלתיות ו/עמותות וב

.עבור לקוחות פרטיים

עבד במשך כשנתיים באקדמית תל אביב יפו וערך את טקסי הענקת התארים ואת , במידה ואחד מעובדי חברת ההפקהתנאי סף - 6סעיף 16

?האם יוכל לרשום את ניסיונו האישי ולא תחת חברת ההפקה, מושבי חבר הנאמנים מצד האקדמית

נסיון עובד ספציפי לא . תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו

עונה על תנאי הסף

סעיף - תנאי סף17

מחזור כספי - 6.5

2020קיימת הבנה שלא מבקשים את מחזור העסקאות של שנת  – 2022ובשנת , 2021בכל המכרזים המתקיימים בשנת 

.בה עצרה מלכת רוב תעשיית התרבות והאירועים– כתוצאה משנת הקורונה 

. כאופציה2021או לקבל גם את מחזור / ו2017-2019נבקש הוכחת כשירות ועמידה בתנאי הסף לשנים 

.אולם שנת הקורונה לא יכולה להוות תנאי– הוא לא מחזור גדול עבור חברתנו  ₪ 2,000,000מחזור של 

.נודה לכם על שינוי

 יתוקן באופן 6.5תנאי הסף הקבוע בסעיף . הבקשה מתקבלת

לפחות   ח" ש2,000,000למציע מחזור כספי שנתי של :  "הבא

על המציע . 2021וכן בשנת , 2018-2019בכל אחת מהשנים 

ח של המציע בדבר היקף המחזור "לצרף להצעתו אישור רו

למסמכי ' ג  הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח

."המכרז

הנוסחים המעודכנים של . למסמכי המכרז' כן יתוקן נספח ג

.תנאי הסף והנספח יופיעו במסמכי המכרז המתוקנים

כן מצורף נוסח נספח מתוקן

סעיף - תנאי סף18

אירועים  - 6.8

היברידיים

מצמצמת מאד את יכולות החברות השונות בתחום –  אירועים היברידיים 5-  אירועים מקוונים ו5דרישת ניסיון של 

.לתחרות

.אבל לאו דווקא בסטנדרטים הללו, והיברידיים, אנחנו יצרנו מספר אירועים מכוונים

.רבת שנים– יחד עם זאת אנחנו חברת הפקה שתעמוד בכל תנאי סף כזה או אחר כחברה מקצועית 

?לטובת תנאי הסף– ספק שהתמחה באירועים מקוונים והיברידים – נבקש לצרף אלינו לצורך ההגשה 

תנאי הסף צריכים להתקיים . לא מקובל לצרף ספק חיצוני

. במציע עצמו

, לטובת ניסיון באירוע מקוון יכול להיחשב גם אירוע היברידי

, 1000ובלבד שמספר המשתתפים באירוע זה היה מינימום 

 אירועים 5דהיינו לטובת עמידה בתנאי סעיף זה ניתן להציג 

.1000היברידיים שמספר המשתתפים המינימלי בהם היה 

סעיף - תנאי סף19

אירועים  - 6.8

היברידיים

עוסק מורשה או גורם נוסף העומד בחלק מתנאי , ליצור שיתוף פעולה עם חברה,  על מנת לעמוד בתנאי הסף, האם ניתן 

, הסף

?כל עוד אנחנו מובילים את המכרז תחת חברתינו

.לא מקובל

20

12.3.2

אשר , המכללה מבקשת לעדכן את הרכב חברי ועדת המשנההרכב חברי ועדת המשנה- עדכון מאת המכללה

במקום : באופן הבא, תיפגש עם המציעים שעמדו בתנאי הסף

מנהל קשרי חוץ ופיתוח "ישתתף " אחראית פרוייקטים"

".משאבים


