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 – מכבי שירותי בריאות -
 

 )(טיולה לאירוע רווחה בקשה להצע

     כללי .1

חה טיול עובדים מחוז לאירוע רוולקבל הצעות "מכבי") מעונינת  - כבי שירותי בריאות (להלןמ 1.1

 , כמפורט בבקשה. המרכז

 דוא"לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  1.2

korbat_m@mac.org.il  2132109-073:  פקסאו 

 30.10.2014הגשת ההצעות : אחרון למועד  1.3

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4

ודעה ימים מקבלת ה  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  יחתוםתתקשר מכבי,  הספק הזוכה עמו 1.5

.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ועל רצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

 למטרת נופש.  ,המרכזהאירוע המוצע מיועד לעובדי מחוז  2.1.1

 מדדים לבחינת ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.2

 .עלות האירוע 2.1.2.1

 תכנים:ו איכות האירוע 2.1.2.2

 מגוון ועושר. •

 ירתיות וחדשנות.יצ •

 איכות המתקנים, ההסעים וספקי המשנה. •

 הספק: 2.1.2.3

 מידת ניסיון בהפקת ארוע. •

 שביעות רצון מכבי ו/או ממליצים. •

 התרשמות כללית מההצעה והמציע. •
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 דרישות מקדימות : 2.2

 שנים לפחות בתחום הפקת אירועים. 3לספק המציע ניסיון של  2.2.1

עובדים בשנתיים  1000על הספק המציע הפיק לפחות שני ארועים בהיקף של מ 2.2.2

 האחרונות.

 

 לעובד (כולל מע"מ).₪  1300עלות של עד  – מקסימלי תקציב 2.3

 :אומדן כמויות 2.4

(רישום בשלושה מחזורים. –משתתפים מטעם מכבי שירותי בריאות עובדים   900   -כ 2.4.1

 עובדים לטיול דרך החברה)

 לכמות כלשהיא.האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או  2.4.2

 : האירוע הנדרשתיאור  2.5

 אילת –איזור הטיול  2.5.1

 ים הבאים, חודשים  מאי/יוניבתאריכמחזורים  3 –הטיול יתבצע ב  2.5.2

 טיול בן יומיים (כולל לינה) 2.5.3

 הלוך וחזור –הסעות מרחבי המחוז לנתב"ג  2.5.4

 נתב"ג אילת. –(אחה"צ) ושוב (בשעות הבוקר) טיסה הלוך  2.5.5

  ).HBי פנסיון (על בסיס חצ אילתבלינה במלון  2.5.6

 ).FBיש לצרף גם הצעה לפנסיון מלא (

 ארוחת בוקר וארוחת צהריים ביום הטיול הראשון.הצעה ל 2.5.7

 :ארוחת ערב כוללאירוע ערב אפשרויות ל 2 2.5.8

 בתוך המלון. .1

 מחוץ למלון. .2

 במהלך הטיול.וארוחות נטולות גלוטן אפשרות לארוחות כשרות למהדרין  2.5.9

מסניפי מכבי ברחבי המחוז, לינה, פיזור  םהצהריייציאה בשעות : משך האירוע  2.5.10

 ערב בחזרה בסניפי המחוז./ ביום השני בשעות אחה"צ 

קווים כלליים לתכני האירוע. (לינה, סדנאות, טיולים רגליים, מידות קושי, אירוע  2.5.11

 :ערב וכו)



 על בסיס חצי פנסיון. אילת ב לינה במלון •

 במלון ביום השני עד לשעה מאוחרת. אפשרות להשארת חדרים •

 אירוע ערב  •

 ארוחות לאורך כל הטיול  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              נספח א'

 

  :טופס ההצעה  . 1

 התאגיד המציע:__________________________________________ 1.1

 _________________כתובת: _______________________  טלפון: ____ 1.2

 טבלת מחירים ליחידה :  1.3

 הכולל עלויות כל סעיף בתכנית. ) המצורף(יש להגיש פירוט מודולרי בקובץ אקסל  

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 1.4 

    אישור תאגיד. •

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  •

 .1976 –ל"ו ותשלום חובות מס), תש חשבונות

נותני השירותים הרלוונטים  /רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים •

 .לאירוע

 רישום בטבלה של ממליצים בארגונים גדולים כולל טלפונים. •

 המחירים  בש"ח ואינם כוללים מע"מ. 1.5

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 1.6



 

 נספח ב' 
 

 טופס פרטי המציע
 ן, ולחתום בסוף הטופס.המציע נדרש למלא את כל הפרטים להל •

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. •

 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי (צורת התאגדות):
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 
 

 כולל מספר ופרופיל מועסקיםתיאור כללי של המציע  .2
 
 
 
 
 
 
 

 ניסיון קודם ולקוחות  .3
 

  בהפקת אירועיםמספר שנות ניסיון של המציע 
 

 בחברות / ארגונים  על ידי המציע בשנה האחרונה אירועים שבוצעומספר כולל של 
 המפורטים להלן: החברות/ ארגוניםשמות 

 
1                 ___________________________ .2______________________ .______ 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 



 
 

 מבצעים אירוע/  בצענופירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .4
 בשנה האחרונה 

 
 וח:שם הלק

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 :האירוע שהופקתיאור 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  ע :____________________  חותמתחתימת המצי
 

 תאריך: ______________________
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