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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -אגודת הסטודנטים 

 תחסויות ארציחברת 
של אגודת  תחסויות ארצי חברת גיוסהזמנה להציע הצעות ל

 2019ת שנלהסטודנטים 

 
 
 

הצעות להציע מזמינה בזאת  )להלן: "האגודה"( בנגב אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון

 .2019לשנת גיוס חסויות ופרסומים של חברות מסחריות ארציות לפעילות שוטפת ל

 

 הגשת הצעה:

: סגן יו"ר . עבורsyor@aguda.bgu.ac.il -וגם לbikoret@aguda.bgu.ac.il נא לשלוח לדוא"ל  

לא תתקבלנה הצעות שהוגשו , 12:00בשעה  14/08/2018-ה שלישי. לא יאוחר מיום האגודה

 קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר ועדת ביקורת. על. אישור באיחור

חובה לצרף להצעה את כל עמודי ההזמנה לאחר חתימה בתחתית כל עמוד. הגשת הצעה ללא 

 צירוף ההזמנה חתומה על ידי המציע לא תיבחן.

 

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

 

, סגן יו"ר האגודה בכתובת דוא"ל: ירון קלייןלצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות 

syor@aguda.bgu.ac.il . 

mailto:syor@aguda.bgu.ac.il
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 הזמנה להציע הצעות

 

 שלום רב,

לקבל הצעת מחיר לגיוס חסויות , מבקשת בנגב גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא

 :, אך לא בלבדופרסומים של חברות מסחריות ארציות לאפיקי המדיה המפורטים להלן

בהנחה ויתקיימו האירועים  דוכני קידום מכירות באירועי פתיחת שנה ופתיחת סמסטר .1

 .הנ"ל

 .'צ'ופצ'יק' פרסום בעיתון האגודה .2

 .תלוחות מודעו .3

 .דוכני קידום מכירות במהלך השנה .4

 .חסויות לאירועי האגודה השונים )מופעים, ימים פתוחים וכו'( .5

  .פרסומים ובאנרים באתר האגודה .6

 .'נגטיב'קולנוע האגודה פרסום ב .7

 .אפיקים נוספים .8

 

 אופן הגשת ההצעות:

 ההצעה תכלול כדלקמן:

 מסמכים המעידים על ותק בתחום הפרסום והחסויות. .1

 .שנהתקופה של יותר מנכונות להתחייבות ל .2

על החברות להציג סכום מינימום לגיוס חסויות אשר בו מתחייבים לעמוד לאורך תקופה של  .3

 עם אופציה להארכה שתסוכם בין שני הצדדים בכתב. חודשים 12

 אחוזי חלוקה. –הצעת המציע לאופן חלוקת ההכנסות מהפרסום והחסויות  .4

 שייכים.שמות שלושה ממליצים כולל מספרי טלפון ושם החברה אליה הם  .5

 רשימת לקוחות עיקריים של החברה מולם מתנהלת פעילות שוטפת. .6

 הצגת ניסיון מקצועי מוכח בגיוס חסויות ופרסומים בתפוצה ארצית בקמפוסים ברחבי הארץ. .7

 יתרונות מגיש ההצעה אל מול המתחרים. .8
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 נוהל עבודה רצוי מול האגודה. .9

 

יה ומכל מקום אינה מחויבת האגודה תהיה רשאית לבחור בהצעה המתאימה ביותר לצרכ •

 .או הצעה כלשהי לבחור בהצעה הזולה ביותר

רשאית לנהל  אהאגודה תה. מול כל מגישי ההצעות שא ומתןאין האגודה מתחייבת לניהול מ •

 עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. שא ומתןמ

חברות מסחריות במסגרת כי לאגודה יש התקשרות ארוכת טווח עם ידוע לשני הצדדים  •

 נותן החסויות הנוכחי וכי למציע לא תהיה כל טענה לגבי הדבר.ההסכם הנוכחי עם 

האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים טכניים  •

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

ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר  בחירת •

 כלשהי.של הצעה או נימוק לקבלה או דחייה 

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

תגייס חסויות ופרסומים שונים של חברות מסחריות  (ולא האגודה)יתכן מצב בו האוניברסיטה  •

 ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין זה.

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

 עם האגודה לא ייבחנו.

דחיית , בקשר עם נגד האגודהכשהיא  טענהדחה מוותר מראש על כל ימציע שהצעתו ת •

 ההצעה.

חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת  •

 המציע על הסכם בכתב עם האגודה.

מאת המציע בדבר קבלת התנאים  סכמהמציע כלשהו מהווה ה ל ידיע ההצעהעצם הגשת  •

 .המוזכרים בהצעה זו

 שיעברו את שלב הסינון הראשוני קיים מפגשי פרזנטציות עם החברותתבחר להאגודה ייתכן ו •

האגודה. הנוכחות בפרזנטציה חובה על כל חברה המציעה עצמה לנושא  בתאריך שיקבע על ידי

 הנדון.
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                                    syor@aguda.bgu.ac.ilלפרטים נוספים ניתן לפנות לסגן יו"ר האגודה בדוא"ל: 

                   


