
 17.11.2015תאריך: 

 – מכבי שירותי בריאות -

 

 לכנס רופאיםה בקשה להצע

     כללי .1

ערב עבור רופאים לאירוע לקבל הצעות "מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 , כמפורט בבקשה. מחוז ירושלים שפלהומטפלים עצמאיים ב

  pen_i@mac.org.il  "לדואאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  1.2

 073-2132226:  פקסאו 

 22.11.15הגשת ההצעות : אחרון למועד  1.3

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

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

.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ומעל רצונה של מכבי להתקשר ע

 ההתקשרות שייחתם.

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

  העצמאיים. ירושלים והשפלהמחוז  לרופאי ומטפליהאירוע המוצע מיועד  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 

 .יצירתיות וחדשנות 

 יכות המתקנים, ההסעים וספקי המשנה.א 

 הספק: 2.1.2.3

 .מידת ניסיון בהפקת ארוע 

 .שביעות רצון מכבי ו/או ממליצים 

 .התרשמות כללית מההצעה והמציע 

 



 דרישות מקדימות : 2.2

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

נתיים עובדים בש 1000הספק המציע הפיק לפחות שני ארועים בהיקף של מעל  2.2.2

 האחרונות.

 

 :אומדן כמויות 2.3

כשמינימום צפוי  –מטעם מכבי שירותי בריאות  רופאים ומטפלים  1700   -כמוזמנים  2.3.1

 איש. 600להשתתפות בכנס הינו 

 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. 2.3.2

 

 : האירוע הנדרשתיאור  2.4

 , באולמי "האחוזה" במודיעין.12.201523.האירוע יתקיים ביום רביעי,  2.4.1

האירוע מטעם מכבי שרותי  צוותהאירוע נמצא כבר בשלבי תכנון והפקה על ידי  2.4.2

יר זו היא עבור שילוב חברת הפקה  לניהול וביצוע ובקשה להצעת מח בריאות, 

 אירוע )פירוט של התוכנית והחוזים שנחתמו בהמשך המסמך(ה

 פרטי האירוע: 2.4.3

, כיבוד קל בפטיו האחוזה, דוכני חסויות + דוכני ורישום נסותהתכ  19:00-20:00

 מכבי.

ברכות, הצגת פעילות המחוז, טקס מענקי הוקרה לרופאים ומטפלים   20:00-21:00

 עצמאיים.

 ארוחת ערב סביב שולחנות  21:00-21:30

 .הופעה של דני סנדרסון  21:30-22:45

 

 תכנון האירוע 2.5

 ול המקום הכולל את אופן האירוע, עלויות ומזון.חוזה מ נחתם – אולמי "האחוזה" 2.5.1

 חוזה מול הפקתו של דני הכולל פרטי במה הנדרשים להקמה. נחתם –דני סנדרסון  2.5.2

 נשלחה הזמנה וטרם החל תהליך הרישום.  טרם –רישום לערב  2.5.3



 ביצוע גרפיקה להזמנה. 2.5.4

 עמדת רישום בכניסה לכנס והפקת תגי שם. 2.5.5

 בחלוקה עפ"י מרחבי עבודתם במחוז.סידורי הושבה של הנרשמים לכנס  2.5.6

חברות. הנושא בתהליך אישור מולם ע"י  5יינתנו חסויות ע"י  –חסויות חברות תרופות  2.5.7

שילוב חברת ההפקה בתהליך  מטרים. 3*2מכבי. לכל אחד אושר דוכן בשטח של 

 ובהקמת הדוכנים.

ות מקצועות הפקת דוכן עבור הצגת פעיל –ן של מכבי שרותי בריאות דוכהקמה ועיצוב  2.5.8

 עפ"י מפרט שיוחלט בעתיד. הבריאות במחוז ירושלים והשפלה

הצדדים ובהם  2-דפי כרומו עבים המודפסים מ  2מעוצב של המחוז ובתוכו הכנת פולדר  2.5.9

 והרופאה המחוזית.תמצית הנושאים שיוצגו בדוכנים + ברכת ראש המחוז 

לחוברת קיים, נדרש לשנות הפורמט  –עותקים  600-הדפסת חוברת לרופאים בכ 2.5.10

 כריכת החוברת בלבד + הדפסת עותקים.

הפקת מתנות למשתתפי הכנס + שקית ממותגת לאיסוף החומרים המחולקים )המתנה  2.5.11

 מכבי(. ופסת קרטון בגודל נייר ממו ובתוכה כרטיסי ברכה ממותגישנבחרה הינה ק

 צלם סטילס לתיעוד האירוע. 2.5.12

שגחת בד"צ העדה החרדית )לא פחות מכך( עפ"י הזמנת מנות מזון כשרות למהדרין בה 2.5.13

 רישום מראש של המשתתפים המבקשים זאת.

, 2פרסים )זוכה במקום ראשון, זוכה במקום  3הפקת הגרלה בין באי הכנס בו יחולקו  2.5.14

 כגון מכונת נספרסו, טאבלט וכו'. –( 3זוכה במקום 

 

 מחירההצעת הגשת  2.6

 

  2.5פיע בסעיף על מגיש הצעת המחיר להתחשב בכל המפרט המו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              נספח א'

 

  :טופס ההצעה  . 1

 התאגיד המציע:__________________________________________ 1.1

 כתובת: _______________________  טלפון: _____________________ 1.2

 טבלת מחירים ליחידה :  1.3

 הכולל עלויות כל סעיף בתכנית. ( מצורףה)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 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו  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

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מורשה מס' עוסק

 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 שבוצעולל של מספר כו
 המפורטים להלן: החברות/ ארגוניםשמות 

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4_______________________ ._____ 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 



 
 
 מבצעים אירוע/  בצענופירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .4

 בשנה האחרונה 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 יש הקשר:שם הא
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת

 
 ________תאריך: ______________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


