
 

 

 4/18 מספר המכרז  

 מתן שירותי פרסומים לאוניברסיטה שם המכרז

 שלבי-מסגרת דו סוג המכרז

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 15/3/2018 מועד פרסום המכרז

 12:00 בשעה 25/3/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

אחרון להגשת הצעות  מועד

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה   8/4/2018

 31/7/2018 תוקף ההצעה 

תנאי 

 סף

 כללי

 הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1
 או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה

 .יפסלו –המפורטים התנאים בכל עומדים שאינם הצעה

בגוף המוצג  להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .2
מקום שהמכרז  -לביצוע הפעילות בעצמו, או בקבלן המשנה 

 בארגון קשור בתאגיד סף תנאי קיום מתיר זאת במפורש.
 ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של

  .הסף בתנאי כעמידה

 על ידי מספר גורמים במשותף. הצעה להגיש אין .3

 מעמדו המשפטי של המציע
יחיד או  המציע להיות על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי

תאגיד הרשום כדין בישראל, וכן להיות עוסק מורשה, עבור 
 פעילות המיועדת לביצוע בישראל. 

ניסיון ואיתנות פיננסית  

בתחום המדיה הדיגיטלית 

 לעיל 1.4.1כמוגדר בסעיף 

להשתתפות במכרז על המציע להיות בעל ניסיון  כתנאי מוקדם .1

בניהול קמפיינים במדיה הדיגיטלית, לרבות רשתות חברתיות 

 בהתאם לדרישות הבאות:

, שמסתיימות השנים האחרונות 3השירותים ניתנו במהלך  .1.1

 במועד האחרון להגשת הצעות.

לפחות בישראל,  לקוחות 3פעילות המציע בוצעה עבור  .1.1

 המיועדים לביצוע בישראל. וזאת עבור קמפיינים

 קמפיינים 3. בוצעו לפחות 8.1.1עבור כל לקוח בסעיף  .1.1

)כולל  אלף ש"ח 50, כל אחד בעלות של לפחות פרסומיים

מע"מ( עבור פרסום במדיה דיגיטלית )לא כולל עיתון, רדיו, 

 שלטי חוצות וכיו"ב(.

לקוח אחד  8.1.1מתוך הלקוחות המפורטים במענה לסעיף  .1.1

 מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בחוק.לפחות הוא 

 

 

 

 



 

 

תנאי 

 סף

 

בעצמו  להפעיללהשתתפות במכרז, על המציע  כתנאי מוקדם .1

 לפחות. קופירייטרים 2מחלקת קופירייטינג הכוללת 

או להשתפות במכרז, על המציע להפעיל בעצמו  כתנאי מוקדם .1

ה הכוללת צוות עיצוב מחלקת גרפיקבאמצעות קבלן משנה, 

 .וביצוע גרפי

להיות בעל מחזור  על המציעלהשתתפות במכרז,  כתנאי מוקדם .1

, 2017 בשנת ₪ 500,000עסקים שנתי מינימלי בישראל בסך 

  בקשר עם פרסום קמפיינים במדיה הדיגיטלית.

 –ניסיון ואיתנות פיננסית 

בתחומי מדיה כמוגדר בסעיף 

 לעיל 1.4.2

 משנה קבלן או המציע על במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1

 במדיה מודעות ופרסום לדפוס הבאה, בהכנה ניסיון בעל להיות

 :הבאות לדרישות בהתאם והאלקטרונית הכתובה

 שמסתיימות, האחרונות השנים 1 במהלך ניתנו השירותים .1.1

 .הצעות להגשת האחרון במועד

, לפחות בישראל לקוחות 1 עבור בוצעה המציע פעילות .1.1

 עבור וזאת, הציבורי מהמגזר לפחות אחד לקוח מתוכם

 . בישראל לביצוע המיועדים קמפיינים

 בהתאמה, ואנגלית עברית בשפות היו שפורסמו המודעות .1.1

 .הקמפיין לצורכי

 המשנה קבלן או המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1

 עסקים מחזור בעל להיות( לעיל 10.1 תנאי על העונה הגורם)

 וזאת, 1017 בשנת ₪ 500,000 בסך בישראל מינימלי שנתי

 .בישראל המבוצעים במדיה קמפיינים עם בקשר

אישורים על פי חוק עסקאות 

 1976-גופים צבורים תשל"ו 

 על ניהול ספרים כדין

המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

)א( אישור תקף על ניהול ספרים כדין;  , כשהם תקפים:1976-התשל"ו

לחוק עסקאות גופים  1ב1ב ולסעיף 1)ב( תצהירים בהתאם לסעיף 

 -( ו1א')1, בנוסח תואם לנדרש בנספחי 1976-ציבוריים, התשל"ו

 (.1א')1

 עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט 

/או הגשת המענה למכרז. עיון של האוניברסיטה, לצורך עיון ו

חינם במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן, 

, בימים א' עד ה' בין השעות 101, חדר 108רמת גן, בבניין 

 (.01-7181557)בתאום מראש בטלפון:  09:00-11:00

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות סגורות וחתומות,  .1

ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר 

ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00בשעה  8/4/2018מיום 

, חדר מס' 408בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין מס' 

204. 

 

 

 


