
                                                                                                              

 _________________  חתימה וחותמת החברה

 LOGISTICS DIVISION -אגף משק ומבנים  
 רכש ופרסומיםמחלקת 

  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 3478601  ISRAEL:  40-8988119: פקס   PHONE:  269-0-8904029: טל. 1068741חיפה  ,הר הכרמל, 1אבא חושי ' שד

 

 
ב של חבר הנאמנים "בימוי והפקת אירועי המושב המ – /22231כרות למציעים למכרז יסיור הפרוטוקול 

 ויומיים מקדימים 52.12..215-עד ה 52.12..215של אוניברסיטת חיפה 
 

 
 ד"תשע, א בכסלו"כ                                                                                                                   

 9411, בנובמבר 90                                                                                                                   
 

 :השתתפו במפגש ובסיור נציגי החברות הבאות
 

 הוכמן את שכטר הפקות
 פירמידה

 אשת תיירות נכנסת
 כהבמה כהל

 כפיים
 סער פרומרקט

 כנס ישראל
 במבי הפקות

 
 ,01-מצגת של מושב חבר הנאמנים הח "מ סגן נשיא לקש"ח ומ"י ראש האגף לקש"עהוצגה המפגש בתחילת 

 :במצגת הודגשו הנקודות הבאות .יהיה ב"המ מהווה דוגמה לאיך מצפים שהמושבה
 
ל עמעבר למסר שהועבר גם במושב הקודם )  9492עתיד האוניברסיטה בשנת הוא עיקרי של החבר המסר ה*

 (.מרכז לחקר הים התיכון יברסיטההיות האונ
 .שנה למוזיאון הכט 14 במסגרת אירועי הוקרה שכבר יודעים עליהם יהיו*
 (.ולא במרכז הקונגרסים כבשנים קודמות)באודיטוריום הכט  - יברסיטהבתוך האונ תקייםר כבוד י"טקס ד*
     אנשי אקדמיה ואנשי מס , כ יש חלוקה לאישי ציבור"ר כבוד אך בד"ד ם תוארמקבליהאנשים הטרם הוחלט על *
 (.תורמים)וכספים  
 .ר כבוד יוקרן סרט"על כל מקבל ד*
 .בכדי לאפשר מירב השתתפות בהן( ולא במקביל)" בטור"ועדות יתקיימו *
 .עשה יחד עם החברה הזוכהית –חשיבה על תוכן ה*
 . ר לפילוסופיה באודיטוריום בחיפה"ר להשתתף בטקס ובתהלוכה של מקבלי תארי דהשנה יוזמנו חברי החב*
 .גם השנה נעבוד מול מלון דן חיפה להלין את האורחים שיגיעו*
חשוב שכל הספקים יהיו מורשים עם כל האישורים הנדרשים והביטוחים ובכלל זה שלספקי האוכל תהיה *

 .בשרית מלאה/כשרות חלבית
 .החברה הזוכה תצטרך להיות מעורבת בשיווק פנימה והחוצה*
 

כל שאלה בקשר . להצגת שאלות הקשורות למכרז ההמפגש אינ מטרתהרכש הסבירה בקצרה ש' מנהלת מח
כל מי שהשתתף . במסגרת שאלות ההבהרה לכתובת המייל שמופיעה במכרז ,בכתב היש להגיש, למכרז

. י כל המציעים"כל השאלות שהועלו על את מסמך התשובות המרוכז ליקב, סיור מציעים ורכש חוברת/במפגש
הודגשה גם חשיבות ההתייחסות לנספח הביטוח במסגרת שאלות ההבהרה והוזכר לכל מציע שטרם רכש 

 .על מנת שיוכל להגיש הצעה למכרז, בסיום הסיורחוברת מכרז לרכוש אותה 
 

קומת , ערך סיור במספר אתרים כגון חדר הסינאטנ, 96-לאחר המפגש שהתקיים בחדר הישיבות בקומה ה
אודיטוריום , (המשמש כמטבח בעת עריכת אירועים במקום)רחבת מוזיאון הכט וחדר מורים הסמוך , המצפור

 .הכט והפאטיו בספרייה
 


