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 9/21 מספר המכרז 

 קידום אפליקציות בדיגיטל שירותי   אספקת  שם המכרז 

לוחות  

זמנים  

 למכרז 

 19/4/2021 מועד פרסום המכרז 

 12:00בשעה  29/4/2021 מועד אחרון לשאלות הבהרה 

מועד אחרון להגשת הצעות  

 לתיבת המכרזים 
 12:00בשעה  20/5/2021

 )כולל(  31/8/2021 תוקף ההצעה 

תנאי  

 סף

 כללי 

על    במועד הגשת ההצעהבמכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים   .1
מציע או הצעה שאינם עומדים  התנאים המפורטים בפרק זה להלן.    כל

 . יפסלו –בכל התנאים המפורטים

קיום   .2 עצמו.  במציע  להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי 
תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם  

 אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.  

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.  .3

 תנאי סף כלליים 

גוף משפטי מאוגד בישראל, הרשום   .4 הינו  ברשם הנוגע בדבר  המציע 
 )כגון: רשם החברות, רשם השותפויות(, או עוסק מורשה. 

ציבוריים,   .5 גופים  עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק  המציע 
, כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרים כדין;  1976-התשל"ו

לסעיף   בהתאם  תצהירים  ולסעיף  2)ב(  גופים    1ב2ב  עסקאות  לחוק 
התשל"ו בנספחי  1976-ציבוריים,  לנדרש  תואם  בנוסח  ו 1א')2,   ) -  

 (. 2א')2

 תנאי סף מקצועיים 

בטיפול  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון  .6
 : בהתאם לתנאים המצטברים הבאים  פרסום דיגיטליבתקציבי 

במהלך   ,לפחות  לקוחות 5-ל ניתנו לקידום אפליקציות   השירותים . א

האחרונות  3 להגשת  השנים  האחרון  במועד  המסתיימות   ,

 . הצעות

לפחות    לקוחות  2-ניתנו למתוך הלקוחות המפורטים בסעיף א',   . ב

 . שנתיים לפחות תקופה של במשך  קידום אפליקציה   שירותי

ללקוחות   . ג שניתנו  בסעיף  השירותים  כללו    א'   6.3.1המפורטים 

פלטפורמות הדיגיטליות, הפרוגרמטיות  ון הבמגו ניהול קמפיינים  

 . בתחום קידום האפליקציות

 צוות המציע  .7

או   אדם אחד  להעסיק  על המציע  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

בין המציע  יותר )בין כעובד/ים בשכר ובין בדרך התקשרות רציפה אחרת  

או   אחד[,  אדם  מוצג  ]אם  בעצמו  מקיים  אשר  המועסק(  האדם  לבין 

הבאים  שמקיימים   התנאים  את  אחדים[,  אנשים  מוצגים  ]אם  ביחד 

 במצטבר: 

 בעל מיומנות בניהול תקציבי פרסום דיגיטל  −

 בעל הסמכת גוגל פרטנרס  −

 בעל הסמכת פייסבוק פרטנרס −

 חוק עסקאות גופים ציבוריים 
מוקדם  לעמוד    כתנאי  המציע  על  במכרז  הדרישות    בכללהשתתפות 

 .  1976-והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
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 כי המכרז ן במסמעיו

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף תפעול,  

והן בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, במשרדי יחידת מכרזים, בבניין מס'  

 בתיאום מראש.   209, חדר מס' 408

 אופן הגשת ההצעות 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר  
ולהניחה    12:00בשעה    20/5/2021סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  

, חדר  408בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין מס'  
 . 209מס' 

 לאוניברסיטה אין אפשרות לאשר כניסת רכבים לשטח האוניברסיטה. 

מציעים   על  הירוק".  "התו  לכללי  בהתאם  מתנהלת  האוניברסיטה 
המעוניינים להיכנס לאוניברסיטה לפעול בהתאם להנחיות המפורטות  

 בקישור הבא: 

https://tiful.biu.ac.il/CORONA 

https://tiful.biu.ac.il/CORONA

