
  

  

 המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ אביב-תל אקספו
 שירותי  הנחת ציוד וקווי תקשורת ומתןל 28/11/19מס'  פומבימכרז 

 אביב–תל באקספו תקשורת
, "(החברה)להלן: " מרכז הירידיםהידועה גם בשם  ,בע"מהמרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות  - אקספו תל אביב חברת .1

והכל כמפורט במסמכי הנחת ציוד וקווי תקשורת ולמתן שירותי תקשורת בשטחי החברה, ל מזמינה בזאת הצעות
 .מכרזה

מנהלת ומפעילה את שטח "גני התערוכה" בת"א, כמקום לעריכת תערוכות, כנסים, ירידים, מופעים, מסיבות,  החברה .2
חברות  -חברה ולקוחותיה ובזאת גם "( הנערכים ע"י האירועיםבחינות, אירועי חברה, אירועים פרטיים וכיו"ב )להלן: "

 "(. לקוחותהפקה, מארגני תערוכות וכנסים, מציגים בתערוכות וכד' )להלן: "

לאספקת ציוד ותשתיות תקשורת, התקנתם בשטחי החברה, ולמתן שירותי תקשורת במסגרת המכרז יידרש הזוכה  .3
רנט קווי ואלחוטי, שירותי טלפוניה )לרבות שירותי אינט -מתקיימים בשטחי החברה, ובכלל זאת הלחברה ולאירועים 

(, שירותי תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה ותפעול שיכללו גם תיקונים, החלפת רכיבים, שדרוגים, IPעבור מרכזיית 
חידוש תשתיות וציוד וכיו"ב, והכל באמצעות צוות מקצועי ומיומן, שיכלול טכנאים שיעניקו שירות צמוד ללקוחות, 

בזמן אירועים, מערך תמיכה טכנית ומערך שיווק מכירות, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לרבות לחברה, 
 "(.השירותיםלתנאיו )להלן: "

חודשים, כשלחברה נתונה אופציה להארכת ההתקשרות בשתי תקופות  36החברה תתקשר עם הזוכה בהסכם למשך  .4
 חודשים כל אחת. 12נוספות בנות 

מהווים חלק הנספחיהם המצורפים למסמכי המכרז וז, ההסכם ומסמכי המכריש לעיין ב השירותיםתיאור מפורט של ל .5
 בלתי נפרד מהם.

 המכרז מסמכי בחוברת מפורטים, אקספו ת"אחברת  עם ההתקשרות הסכם ונוסח מנחים עקרונות, הצעה הגשת אופן .6
 ."(המכרז מסמכי" -ולהלן  לעיל)

אביב, תמורת -, תל101וקח שדרות רב החברהאגף הכספים במשרדי המבקש להשתתף במכרז ירכוש את מסמכי המכרז ב .7
 חדשים. סכום זה לא יוחזר למציע בשום מקרה. מאות שקלים אלף וחמשכולל מע"מ, במילים: ₪,  1,500סכום של 

. החברה רשאית להאריך 12:00בשעה  26/12/19, 'ההמכרז ועד ליום מועד פרסום את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מ .8
 את המועד לרכישת מסמכי המכרז. נהגה החברה כאמור, תפרסם על כך החברה הודעה.

. מקום המפגש הינו לשכת המנכ"ל. החברה שומרת לעצמה 10:00בשעה  11/12/19', דביום  םיתקיי חובהלנים סיור קב .9
 .את הזכות לקיים סיורים נוספים, על פי שיקול דעתה

מכי המכרז, ללא תשלום, בתאום מראש במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה בכתובת ניתן לעיין במס .10
http://www.Expotelaviv.co.il/tenders. 

ה באמצעות מייל קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב לחברככל שלדעת המציע,  .11
. תשובות/הבהרות יפורסמו באתר 0012:בשעה  1912/17/ ,ג' וזאת עד ליום mord@expotelaviv.co.ilשכתובתו: 

 האינטרנט של החברה.

לשכת שב יםזבמסירה ידנית לתיבת המכר בתוך מעטפה סגורה וחתומה,את ההצעות במסגרת המכרז יש להגיש  .12
על המעטפה יש  12:00-9:00 בין השעות 1912/29/, 'איום באביב, וזאת -, תל101שדרות רוקח ב, המנכ"ל של החברה

 ".להנחת ציוד וקווי תקשורת ומתן שירותי תקשורת באקספו תל אביב 28/11/19מכרז פומבי מס' עבור לרשום "

יפורסם אך ורק באתר האינטרנט של  מועדים המפורטים לעיל,תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מה שינוי .13
, ככל של החברה לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנטבאחריות המציעים החברה. 
 .שתהיינה

מודעה זו הנה  שיקול דעתה הבלעדי והסופי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי .14
בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה 

של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין 
 האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.

 בברכה,

בע"מ כנסים ותערוכותאביב המרכז הבינלאומי ל-אקספו תל  

 

http://www.expotelaviv.co.il/tenders
http://www.expotelaviv.co.il/tenders
mailto:mord@expotelaviv.co.il

