כ"ב אייר תשע"ז
 18במאי2017 ,
בקשה לקבלת מידע R.F.I -
קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך הפרסום18.5.17:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן" :המשרד") מבקש לקבל מידע מגורמים רלבנטיים בדבר בקשות
לקבלת תמיכה ובדבר האפשרות למתן חסות ,לאירוע שמטרתו קידום ענפי החקלאות ,וחשיפה של
פיתוחים טכנולוגיים בחקלאות (להלן :או "האירוע") והמתקיים בישראל (ללא מגבלת מיקום גיאוגרפי
כלשהו) בין התאריכים  ,01/05/17-31/12/17הכול בהתאם לדרישות המפרטות ב RFI-זה ובכפוף למגבלת
כמפורט מטה.
כבר בשלב זה יודגש ,כדלקמן:
א .מסמך זה הנו הזמנה לקבלת מידע בלבד ,ובעקבותיו ישקול המשרד את המשך פעולותיו .על המשיבים
למסמך זה ,לקחת בחשבון כי ייתכן ובשלב כלשהו על יסוד המידע שיתקבל ,יבקש המשרד להפוך את
הליך ה RFI -להליך פנייה לקבלת הצעות מחיר  /מכרז או נוהל תמיכה.
ב .אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,והמשרד יהיה רשאי לשקול את צעדיו
בהתאם לאינטרס הציבורי ,שיקולי תקציב ושיקולים מקצועיים.
ג .המשרד רשאי שלא להמשיך כל תהליך בעקבות קבלת תוצאות הבקשה לקבלת מידע.
ד .המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר
למשיבים לפנייה זו ,כולם או חלקם.

רקע כללי
למשרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות מוכוונת של חשיפת הפעילות החקלאית על כל היבטיה למגוון רחב
של אוכלוסיות.
חשיפה זו מושגת באמצעות השתתפות בתערוכות חקלאיות בארץ ובחו"ל ובאמצעות תמיכה באירועים
בתחום החקלאות ובפעילות כפרית שמטרתה חשיפה של המורשת והתרבות החקלאית.
בשנים קודמות השתתף המשרד בתערוכות שונות (בין אם כאחד מן המציגים באופן ישיר ,הן כ"ספונסר
כספי" והן כנותן חסות מקצועית) וההחלטה באשר להשתתפות ולמתווה ,נקבעת מדי שנה בהתאם לצרכי
המשרד ולנושאי הליבה שבכוונתו לחשוף ולהעלות למודעות ציבור החקלאים והציבור הרחב.
למימוש המדיניות והשגת המטרות שתוארו מעלה ,מבקש המשרד לפעול כדלקמן:
להשתתף באירוע (אחת או יותר) באחד או יותר מן האופנים הבאים:
 מתן חסות מקצועית (בהיבטים של ליווי בידע ,העמדת מאגרי מידע
 השתתפות באירוע כמציג מן המניין
 מתן תמיכה כספית בהיקפים משתנים לפי סוג גודל האירוע ופרמטרים נוספים
הכול ,על מנת שיוכל להציג ולחשוף בפני מבקרי האירוע את העשייה המשרדית והישגי החקלאות
הישראלית ,ברוח המסר" :חקלאות ישראלית מצמיחה חברה בריאה".
לפיכך ,ועל יסוד המבוא מתבקשים הפונים ל RFI -להשיב במידע כדלקמן:
א .פרטים אודות אירוע המאורגן על ידם ובאמצעותם ,ומידת תאימותו ליעדי המשרד כמפורט מעלה –
בכלל זה יש לציין מועדים ,תמהיל מציגים ,היקף מבקרים ,תכנים צפויים וכן הלאה.
ב .יכולתם להקצות שטחי פרסום ותצוגה בשטחי התערוכה לטובת המשרד ,לפחות  80מ"ר ,ותחום ב2 -
מחיצות טרסק ממותגות בסמלי המשרד ובמסריו.
ג .כל מידע נוסף רלוונטי לנשוא הפעילות.

מבלי לגרוע מן האמור ,מידע כמבוקש מכוח מסמך זה רלבנטי אך לאירוע/תערוכה המקיימת את כל תנאי
הסף הבאים (במצטבר):
דרישות סף המחייבות לקיום התערוכה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

האירוע עתיד להתקיים בשטחה הגאוגרפי של מדינת ישראל בטווח התאריכים המתחיל ביום
 01/05/17ומסתיים ביום .31/12/17
השפה הרשמית של התערוכה הנה השפה העברית.
האירוע הינו בעל מוניטין מוכח של שלוש שנים לפחות .תנאי כאמור יוכח באמצעות פרסומים
מתאימים שיוצגו למשרד.
למגישי המידע במסגרת פנייה זו ניסיון קודם בארגון תערוכות בסדרי גודל של לפחות 500
משתתפים בשלוש בשנים שקדמו לכל הפחות .המבוקש כאמור בסעיף זה יוכח באמצעות הצהרה
בכתב של מציע/מוסר המידע תוך שהוא מפרט זאת באשר לאותו ניסיון קודם.
האירוע מוקדש באופן בלעדי להצגת תכנים חקלאיים :פיתוחים וטכנולוגיות חדשים ,מיכון חקלאי,
שיווק ,מידע ,שירותים לחקלאים ולציבור הרחב.
האירוע הינו בעל תמהיל מגוון של מציגים – הן לעניין סוג המציג :ארגון חקלאי ,חברה מסחרית,
גורמי תעשייה חקלאיים וכיו"ב ,והן לעניין זהותו "הגיאוגרפית" :ישראלי ובינלאומי כאחד
(המבוקש בסעיף זה הנה כפועל יוצא של רצון המשרד לחשוף את הישגי החקלאות מעבר לשוק
המקומי).
לאירוע מיועד אתר אינטרנט הכולל תכנים ונושאים המתוכננים להתקיים ולהיות מוצגים באירוע.
השילוט באירוע יהיה מונגש.
לאירוע ניתן או יינתן פרסום במדיה כתובה אלקטרונית הן מראש והן במהלך "חיי האירוע ".
התחייבות הגוף המארגן את האירוע כי במהלכו/מהלכה יתקיימו במקום הרצאות וימי עיון במגוון
נושאים בחקלאות.
מארגני האירוע (או המפעילים מטעמם) מצוידים בכל הרישיונות נדרשים על פי דין להקמת האירוע
(לרבות היבטי אבטחה ,שירותי רפואה ,כיבוי אש וטיפול במצבי חירום).
באירוע ניתנים דרך קבע שירותי ניקיון ואבטחה.
האירוע נגיש לבעלי מוגבלויות.
שעות פעילות האירוע –  10שעות רצופות לפחות

ככל שהליך זה יוביל לגיבוש נוהל תמיכה או מתן חסות בין המשיבים מובהר כי במקרה כאמור ,יקבעו גם
משקולות וקריטריונים לחלוקתם שייגזרו בין היתר מאופי התערוכה ,תמהיל המבקרים והמציגים ,מידת
חשיפת המשרד באמצעותה לקהל המקומי והבינלאומי ועוד.
מנהלה
המשיבים לפנייה זו מתבקשים להגיש את המידע וכל חומר רלבנטי אחר העשוי לדעתם לעניין את המשרד
בהיבט של השתתפות בתערוכה חקלאית  /אירוע [במתווה המפורט מעלה] ,לא יאוחר מיום  02/06/17בשעה
 ,13:00באחד מן האופנים הבאים:




במסירה ידנית לידי הגב' ריקי מואב ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,דרך המכבים ,הקריה החקלאית,
בניין שה"מ קומה ב' ,בימים א-ה' בשעות .16:00 – 08:00
במשלוח פקס שמספרו( 03-9485614 :להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים)
במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת( rikim@moag.gov.il :להודעת הדוא"ל יצורפו כל המסמכים)

באחריות מוסר המידע לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם .מומלץ לוודא הגעת ההצעה (בשלמותה)
במספר הטלפון  /דוא"ל המצוין שכן המשרד אינו נושא באחריות להצעות שלא נמסרו ליעד האמור ולא
נתקבל אישור בכתב לרשימתן.
מידע שיגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה או כאשר הוא חסר מסמכים רלבנטי כזה או
אחר ,לא תילקח בחשבון.

