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 ניסן, תשע"חב "אי   ב"ה,  לכבוד
 2018מרץ, ב 27   4/18משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 שלבי למתן שירותי פרסום לאוניברסיטה-מכרז מסגרת דו – 2מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
  

 שבנדון:להלן הבהרות לגבי המכרז 

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,8/4/2018המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו:  .1.1

ותשוב  5/4/2018ובין התאריך  30/3/2018האוניברסיטה תהיה סגורה בין התאריך  .1.2
 .8/4/2018לפעילות סדירה ביום 

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.3
לא יאוחר מהמועד האחרון  204, חדר 408ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  להגשת ההצעות.
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

כניסת מציעים עם רכב על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר 
 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.4
  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה 
 ולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. ביכ

במסמכי המכרז הוכנסו תיקונים ושינויים שעשויים להשפיע על הגשת ההצעות.  .1.5
 באחריות המציעים להוריד את המסמכים המעודכנים ולהתייחס אליהם בלבד.

 

 

 

 
 
 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  2 1.5 

"במכרז זה יבחרו שני 
זוכים שיספקו את 
 השירותים הבאים:

מתן ישרותי  1.5.1
פרסום במדיה 
 דיגיטלית ....

מתן שירותי  1.5.2
 פרסום במדיה..."

האם ניתן לציין את אותם 
הלקוחות בנפרד בהצעת 
המדיה הדיגיטלית ובהצעת 
מדיית הפרינט / טלויזיה / 

 רדיו ?

 כן.
מציע שיציג לקוחות להם 

סיפק שירות בשני 
התחומים יקבל ניקוד 

 .נוסף

2.  2 1.5 

"במכרז זה יבחרו שני 
זוכים שיספקו את 
 השירותים הבאים:

מתן ישרותי  1.5.1
פרסום במדיה 
 דיגיטלית ....

מתן שירותי  1.5.2
 פרסום במדיה..."

האם ספק יכול להגיש 
הצעה גם למתן שירותי 
פרסום במדיה הדיגיטלית 
וגם מתן שירותי פרסום ב 

PRINT רדיו וטלוויזיה , 

המציע חייב להגיש הצעה 
 .לשני התחומים

3.  2 
1.5.1  +

1.5.2 

במכרז זה ייבחרו שני 
זוכים שיספקו את 

 השירותים הבאים:
 שירותי מתן 1.5.1

 במדיה פרסום
 אינטרנט :הדיגיטלית

 חברתיות ורשתות
, אתרים קידום כולל

 קידום ,ממומן ידוםק
) באנרים קידום, אורגני
GDN  ,) 

 , remarketingקמפיין 
 ,אינסטגרם ,פייסבוק

 .ב"וכיו יוטיוב
 שירותי מתן 1.5.2

 :במדיה פרסום
print  ,עיתונות כתובה (

 שילוט חוצות,
 ולדרים, פעלונים

 רדיו  )ב"וכיוצ
 .וטלוויזיה

 תהיה האוניברסיטה
 תרשאי

 פרסום גם להזמין
 .ל"בחו במדיה

 
 

האם ניתן לגשת למכרז 
ולספק רק שירות אחד? 
דהיינו, לספק רק את 
השירותים המופיעים בסעיף 

1.5.2 
שירותי פרסום במדיה 

 שאינה דיגיטלית.

 לא.
משרד שמספק שירותים 
במדיה מסורתית יוכל 
להצטרף כקבלן משנה 

 למציע אחר.
 2ה ייבחרו בכל מקר

ספקים שיספקו את 
מכלול השירותים 

המבוקשים )כל ספק 
 יפעל בשני התחומים(.
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 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

4.  1 2 
"תיאור הפעילות 
הנדרשת מהספקים 

 שייבחרו..."

האם ייתכן  שמבין שני 
הספקים הזוכים, ספק אחד 
יקבע את האסטרטגיה 
והשפה העיצובית והספק 
השני שיזכה ישתמש בה 

 –במדיומים שלו. אם כן 
כיצד יפוצה הספק שהכין 

 את החומרים ?

 לא.
קמפיין יבוצע על ידי ספק 

 אחד בלבד.

5.  4 9.1.1 

השירותים ניתנו 
השנים  3במהלך 
האחרונות, 

שמסתיימות במועד 
האחרון להגשת 

 ההצעות

האם מחייב שהשירותים 
השנים  3-שניתנו ב

, האחרונות עדיין ניתנים
 כלומר הלקוח מחוייב

להיות לקוח פעיל שלנו גם 
היום, או לחילופין האם 
ניתן לציין לקוח שנתנו לו 

שנים  3שירות במהלך ה 
האחרונות אבל היום כבר 

 לא נמצא איתנו?

הלקוח אינו מחויב להיות 
פעיל במועד הגשת 

 ההצעה.

6.  8 
12.1 
 1.3סעיף 

עבור כל לקוח לו סופקו 
שירותי פרסום 

 PRINT -דיגיטליים ו
נקודה  1המציצע יקבל 

 2ועד 

האם משמעות הדבר היא 
שבעבור לקוח שבעבורו 
ניתנו גם שירותי דיגיטל וגם 
שרותי פרינט )ועמד בשניהם 
בתנאים( יהיה ציון נמוך 
יותר מלקוח שבעבורו ניתנו 
רק שירותי דיגיטל או רק 

 שירותי פרינט ?

 לא.
עבור לקוח שקיבל את 
מלוא השירותים יקבל 

 נוסף.המציע ציון 

7.   
12.1 
 1.4סעיף 

 מחזור עסקים"... 
בתחום פרסום במדיה 

שעולה על  הדיגיטלית
יקבל ₪ אלף  500

 .."ניקוד

 לא ברור אופן החישוב
יקבל  ₪אלף  50עבור כל 

 2ועד  נקודות 0.2המציע 
 נקודות.

8.  9 

3 
סעיפים 

3.1 
3.2 

 3"המציע יציג 
קמפיינים דיגיטליים 
אותם ניהל עבור 

 לקוחות..."
 

האם מעבר לטבלה למילוי 
ניתן להציג את  3בנספח 

הקריאטיב עצמו ? איך 
 –להציג קריאטיב דיגיטלי 

 בפרינט ? בדיסק און קי ?

במסגרת חוברת הצעה 
מתוקנת צוין שעל המציע 
לצרף עמוד נלווה ובו יציג 
נתונים נוספים שיאפשרו 

 להעריך את הדוגמאות.



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

 

4 
Tel: 03 7384557 :טל  Fax: 03 7384557 :פקס  michrazim.log@mail.biu.ac.il  

Bar-Ilan University(RA), Ramat Gan 5290002, Israel • www.biu.ac.il • ישראל5290002, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 

 

  

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

9.  9 14.1 

 משקלות הנושאים
דיגיטלית מדיה  14.1.1

60% 
 40%מדיה  14.1.2

אם מדיה דיגיטלית ומדיה 
 100%חברתית מהוות יחדיו 

, האם יש עדיפות למגיש 
המציע גם מדיה דיגיטלית 
וגם מדיה רגילה ? איך 
נראית חלוקת המשקלות 
במדיה הדיגיטלית ? אם 
מגיש ניגש רק למדיה 

מדוע המדיה  –הדיגיטלית 
 הרגילה רלוונטית )ולהיפך(

ניתן להגיש הצעה רק לא 
 לתחום אחד.

10.  12 19.1.2 
"תקליטור המכיל את 

 הקבצים הבאים"

האם במקום תקליטור, ניתן 
להשתמש במדיה מגנטית 

 )דיסק און קי(?
 כן

11.  

48 3.2+3.1 

נתוני מנהל 
הצוות....ניסיון מנהל 

 הפרויקט

אנו נדרשים  3.1בסעיף 
 מנהל הצוותלמלא פרטי 

אנו נדרשים  3.2ובסעיף 
מנהל למלא פרטי 

. האם מדובר הפרויקט
באותו גורם או בשני 

 עובדים שונים?

יש להציג את מנהל 
. עובד יכול לכהן הצוות

 כמנהל הצוות ובו זמנית
 כמנהל הפרויקט.  גם

12.  51 4 
"על המציע לצרף גיליון 
קורות חיים... עבור כל 

 אחד מאנשי הצוות"

צוות אנשי  7אם בחברתנו 
רשומים )שאינם קבלני 
משנה(, האם נדרש להגיש 
קורות חיים ותעודות עבור 
כל איש צוות או לחילופין 
ניתן להסתפק בשניים 

 בלבד?

על המציע לצרף קורות 
חיים ותעודות עבור כל 
 איש צוות המוצג בהצעה.

13.  52 5.1 

קמפיינים  3המציג יציג 
...על המציע דיגיטליים

לצרף דף נלווה אחד 
 קמפיין לכל

הגשת תוצרי דיגיטל 
אפשרית עג"ב כונן חיצוני? 

שכן הניראות של תוצרי 
דיגיטל כשהם מודפסים 

היא פחות ראויה כיוון שהם 
דינמיים ומונפשים לרוב. 
האם ניתן את כל הסעיף 
הזה להגיש עג"ב מצגת 

שכוללת את הקמפיינים, 
תוצריהם, קישור לתוצרים 

הדיגיטליים ואת הדף 
ש ולא באופן הנלווה המתבק

 מודפס?

 מקובל
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 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

14.  52 5.1 
 3"המציע יציג 

 קמפיינים דיגיטלים"

באיזה אופן יש להציג את 
הקמפיינים הדיגיטליים? 
האם במדיה מגנטית או 

 באמצעים אחרים?

 ניתנה תשובה לעיל

15.  58 – 59 
-3נספח 
 ג'

 מחזור עסקים
 2017מחזור עסקים עבור 

אינו מבוקר. האם ניתן 
 ?2016להציג מחזור לשנת 

ניתן להציג מחזור לא 
 ,2017מבוקר עבור שנת 

ח בשירות "בחתימת רו
 המציע.

16.  

הצעת 
מחיר 
-אקסל
 1חלק 

   כללי

המחירים הנקובים 
בטבלה יהיו מחירים 

מקסימליים, אשר ישמשו 
את האוניברסיטה 
במסגרת העבודה 

 השוטפת וביצוע תיחורים
מעת לעת. ספק לא יוכל 

להציג הצעה במחיר גבוה 
מהנקוב בהצעה, אלא 

במסירת הוכחה שמחיר 
הפרסום של הגוף המיועד 

 עלה.

17.  

הצעת 
מחיר 
-אקסל
 1חלק 

 "עלות לפוסט פייסבוק" 1.14

האם העלות מתייחסת רק 
להפקת הפוסט )קופי 
ועיצוב( ללא ניהול תקציב 
מדיה? היכן יש התייחסות 

קידום ממומן לעלות ניהול 
 בפייסבוק?

העלות ההשוואתית 
כוללת את הפקת הפוסט 

 וניהול תקציב מדיה
 בלבד.

18.  
 1חלק 

מדיה 
 דיגיטלית

1.14 
"עלות לפוסט 

 )פייסבוק("

האם הכוונה בעלות לעיצוב 
של הפוסט? נא להבהיר 
ממה מורכב התמחור בסעיף 

 זה.

העלות ההשוואתית 
מתייחסת להפקת הפוסט 

לניהול  )קופי ועיצוב( וכן
 תקציב מדיה.

19.  

הצעת 
מחיר 
-אקסל
 1חלק 

1.15 
"עלות ביצוע 

 גוגל"-אופטימיזציה

האם הכוונה היא לעלות על 
בסיס עמלת ניהול? אם כן, 
האם ניתן לדעת מה היקף 
התקציב השנתי לקידום 

 בגוגל?

היקף התקציב השנתי 
משתנה בכל אחת 
מהמחלקות ו/או 

הפקולטות. היקף שנתי 
של מחלקה אחת בממוצע 

 ש"ח.  20,000 –
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 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

20.  

הצעת 
מחיר 
-אקסל
 1חלק 

1.17 
"תחזוקה ועדכון של 
הקמפיין )מיניסייט 

 ,מילות חיפוש וכו'( "

נשמח להבהרה של סעיף זה. 
האם מדובר בתקציב שוטף 

 )ריטיינר( ?

לא מדובר על ריטיינר. 
הכוונה הינה למצב שבו 

נעשה שימוש באותו 
מיניסייט לקמפיינים 

נוספים, הכוללים שינויים 
קלים, כדוגמת: מועד, 
מיקום, מילות חיפוש 

 מותאמות וכיו"ב. 

21.  
הצעת 
 מחיר

כל סעיפי 
 העיתונות

רבע מחיר למודעת 
 עמוד

בכל עיתון מוגדר רבע עמוד 
 30כגודל שונה, בחלקם 

אינטש.  40אינטש ובחלקם 
בבקשה להגדיר את מספר 

 האינטשים הנדרשים
אינטש  40יכול להיות 

 כאחיד לכולם
שאז יהיה הכי נכון לכלל 

 העיתונים

 אינטש.  40הגודל: 

22.  
הצעת 
 מחיר

ידיעות אחרונות.. בימי  2.1.3
 חול לפני אמצע

 2.1.1הסעיף חוזר על עצמו ב
זוהי כפילות עם ניקוד שונה 

 באחוזים
 מעריב.  – 2.1.3

23.  

הצעת 
 מחיר

מקור ראשון...בימי חול  2.1.7
 לפני אמצע

אין מהדורה של מקור 
ראשון בימי חול, זהו עיתון 

 המופץ בסופ"ש בלבד

פרסום  –מקור ראשון 
בעמודי החדשות לפני 

להשמיט את   האמצע )יש
 "בימי חול"(. 


