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  2011001/' הודעה על בקשה להצעות מחיר מס
  .2012מאי , כנס איגוד הפסיכיאטריה 

  
הכנס התלת שנתי של והוצאה לפועל  של  ארגון , לתכנון  טריה בישראל מודיע בזאת על פרסום בקשה לקבל הצעותאאיגוד הפסיכי

  .2012איגוד במאי ה
  
מסחריות  מול חברות פעילות , משתתפים   1000מעל  ים רפואיים על החברה להיות בעלת נסיון מוכח לניהול כנסים מקצועי 

מליאה ודיונים  , אותאולמות הרצהפעלת  ,וכיבוד בהפסקות  אירוח, תערוכות, פעילות אקטיבית ,ניהול שטחי תצוגה, תרופותוחברות 
  .ל"מחומהארץ ו מרצים  ואירוח הבאת, במקביל

, בניית תיק משתתף, פרסום הכינוס באמצעי התקשורת  המגוונים, שילוט, ריםספר תקצי, פוסטרים ,הזמנות, הפצת קול קורא
  .רישום מקדים וביום הכינוס וכל הנדרש

  
, המקצועיות , לאור המחיראשר תחליט , האיגודשל  המארגנת  החלטת הועדהההתקשרות תעשה עם הספק  עליו יסוכם  ב 

   .צרכי האיגוד ובהתאם לבחירתוההתאמה  ל, הניסיון
הצעה או חלקה על פי שיקול לדחות כל  והוא יהיה רשאי , ביותר או כול הצעה שהיאהנמוכה ין האיגוד מתחייב לקבל את ההצעה א

  .ולהתאים ההצעות לצרכים  עיםימ עם המצ"האיגוד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו. דעתו הבלעדי
  

  :עים לעמוד בתנאי הסף הבאיםיעל המצ
  

 שנים 5 מ של יותר, רבי משתתפים ,ייםנסיון בארגון כנסים רפוא. 
 סיון בארגון כנסים בפסיכיאטריהירצוי נ. 
   משתתפים  1000כנסים מעל ניסיון בארגון. 
  אולמות במקביל 7לפחות  הפעלה של. 
  של חברות וארגוניםותערוכות  ניהול שטחי תצוגה. 
 כיבוד ושטחי אירוח, הפעלת שירותי קיטרינג.  
 מתאים להפעלת האירועו  יצוגי, מספיק  כוח אדם. 
 1.000.000 ערבות בנקאית בסך ₪. 
 ניהול חשבונות והחזרי מס על פי החוק, חברה רשומה. 

  
הצעות . בבוקר בדיוק 10.00בשעה   114.3.עד תאריך   lean@bgu.ac.il  ,לידי לאה, במייל למזכירות האיגודהצעות יש לשלוח 

  .לא תתקבלנהההצעה תלונות על אי קבלת , ילייש לוודא קבלת המ. גשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנהשתו
  
  נמרוד גריסרו' דר

  .מזכיר איגוד הפסיכיאטריה בישראל


