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 גוריון בנגב-אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן

 הפעלת יריד אמנים

יריד אמנים בקמפוס להפעלת הזמנה להציע הצעות 

 חלשנה"ל תשע" גוריון-אוניברסיטת בן

 

חברות ( מזמינה בזאת "האגודה" )להלן: בנגב גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא

בנגב  גוריון-רסיטת בןאוניבקמפוס ב יריד אמניםלהפעלת  הצעות להציעם יילוונטועסקים ר

 .חבשנה"ל תשע"

 

 :הגשת הצעה

 :עבור. shivuk@aguda.bgu.ac.il -וגם ל bikoret@aguda.bgu.ac.ilלדוא"ל נא לשלוח 

 ,12:00בשעה  17/09/2017-ה ראשון לא יאוחר מיוםבאגודת הסטודנטים.  מנהלת משרד שיווק

קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר   אישור של .לא תתקבלנה הצעות שהוגשו באיחור

חובה לצרף להצעה את כל עמודי ההזמנה לאחר חתימה בתחתית כל עמוד.  .ועדת ביקורת

 הגשת הצעה ללא צירוף ההזמנה חתומה על ידי המציע לא תיבחן. 

 

 הצעה כל שהיא. האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

 

בכתובת מנהלת משרד שיווק באגודה  ינוי שפרוטללצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות 

 .0528445843, טלפון נייד: shivuk@aguda.bgu.ac.ilדוא"ל: 

 

  

mailto:bikoret@aguda.bgu.ac.il
mailto:shivuk@aguda.bgu.ac.il
mailto:shivuk@aguda.bgu.ac.il


 

   ______________________ 
  חתימת המציע                                                                                                          

 

 הזמנה להציע הצעות

 

 גוריון-אוניברסיטת בןאשר יופעל בקמפוס  יריד אמניםבזאת הצעות להפעלת  מזמינההאגודה 

 .חבנגב בשנה"ל תשע"

 כל הצעה אחרת. את ההצעה הזולה ביותר אוהאגודה אינה מתחייבת לקבל  .1

 בהזמנה זו: .2

 בנגב. גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא - "המזמין" .א

 נשוא הצעה זו.בלבצע את העבודות  בחרגורם מקצועי אשר י - "המציע" .ב

בהיקף  הפקת יריד אמניםבתחום ניסיון הידע וההמציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל  .3

 .המוגדר בהצעה זו

ד אמנים לאורך שנת הלימודים פעילות ירי ימי 20-של כלמינימום מתחייב המציע  .4

 גבוה יותר., האגודה מצידה תפעל לאפשר היקף פעילות חתשע"

 אמנים:האירועים מרכזיים בהם ישובצו מועדי יריד  .5

 .חה"ל תשע"הפנינג פתיחת שנ .א

 .ימים פתוחים .ב

במקביל להגשת ההצעה נדרש המציע לצרף אישורים רלוונטיים המעידים על ניסיונו  .6

 עם הגורם הממליץ. התקשרותוהמלצות עבר. לא יתקבלו המלצות ללא דרכי 

ת והמיסים הנדרשים לשם הפעלת יריד ושאת בכל ההוצאות הלוגיסטימתחייב ל המציע .7

 האמנים.

 על פי דרישות הביטוח של האגודה. ביטוחים המציע מתחייב לערוך  .8

 2017לאוקטובר  22-הינה בין ה חתקופת הפעילות המוגדרת לטובת שנת הלימודים תשע" .9

  .2018ביוני  22-ועד ל

 לאורך שנת הפעילות המצוינת₪  50,000של הכנסות המציע מתחייב לעמוד ביעד מינימום  .10

 .להזמנה זו 9בסעיף 

הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה  .11

 וק לקבלה או דחייה של הצעה כלשהי.הסבר או נימ

 על הצעה זו לא יחולו באיזה אופן שהוא דיני המכרזים. .12

מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד האגודה, בקשר עם דחיית  .13

 ההצעה.

חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר  .11

 חתימת המציע על הסכם בכתב עם האגודה. 
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האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים  .15

 טכניים ו/או לא מהותיים ככל שנפלו בהצעתו ואין הדבר ייחשב כעומד בניגוד לעקרון

 השוויון.

הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי  .16

 עם האגודה לא ייבחנו.

 עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. שא ומתןהאגודה תהיה רשאית לנהל מ .17

המציע יידרש להציג את אופן חלוקת האחוזים בינו ובין האגודה באשר להכנסות הגבוהות  .18

 מיעד המינימום.

המציע יידרש להמציא ערבות בנקאית ו/או שטר חוב להבטחת התחייבויותיו על פי  .19

 ההסכם.

מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר קבלת התנאים  ל ידיעעצם הגשת הצעה  .20

 המוזכרים בהצעה זו. 

 .12:00בשעה  17/09/2017-ה ראשוןיום את ההצעה יש להגיש עד  .21

 

אגודה בדוא"ל: למנהלת משרד שיווק בלפרטים נוספים ניתן לפנות 

shivuk@aguda.bgu.ac.il                                    

 


