
 ספקים יקרים,
 

 להלן רשימת השאלות והתשובות שנשאלו על ידי חלקכם.
 להזכירכם, המועד האחרון להעברת השאלות, עבר ולא ניתן לשאול שאלות הבהרה נוספות.

 
 בהצלחה, נא לאשר שקבלתם את השאלות/תשובות.

 
 

 שאלות ותשובות:

 
השנים האחרונות . האם ניתן  4-גופים אקדמאיים שעבדנו איתם ב 2: עלינו להציג לפי המכרז שאלה

 להציג ניסיון של מכללה אחת בלבד?
 

יש להציג ניסיון בשתי מכללות /  : לא, ניסיון במכללה אחת, זה אי עמידה בתנאי הסף. תשובה
 אוניברסיטאות לפחות בארבע השנים האחרונות.

 
 פרסום ע"ג אוטובוסים, האם מדובר על עורף מלא ? ימין/שמאל ?  –חיר : בהצעת המשאלה

 
 : בהצעת המחיר, ציין מחיר לעורף בלבד.תשובה

 
האם יש לרשום גם שם את מחיר הריטיינר החודשי בקו המסומן או שרק במסמך  – 8: עמוד שאלה

 ד' ? 

 
 במסמך דיש לציין שהמחיר מפורט  8: מחירים לציין במסמך ד, בעמוד תשובה

 
)הטבלה ( "פרופיל המציע המפרט את ניסיונו, ניסיון  12למיטב הבנתי , סעיף   – 17עמוד שאלה: 

מסמכי הערכה, דורשים פירוט  2ב וסעיף   מנהל הפרויקט ואנשי הצוות מטעמו ורשימת לקוחותיו"
 מה השוני בין שני הסעיפים?  -וצירוף של אותם המסמכים 

 
בקשים לסמן את כל המסמכים שצירפתם )טבלה מרכזת שאומרת מה אתם מת 17: בעמוד תשובה

צירפתם ומה לא, כמובן שחייבים לצרף את כל המסמכים הנדרשים אחרת תיפסלו, מעין רשימת 
 הוא אחד מהם. לדוגמה: 2בדיקה עבורכם ועבורנו( , מסמך ב

 
 יש )הכוונה שצירפתם( -   2 'ב מסמך בנוסח ,הערכה מסמכי

 )הכוונה שצירפתם( יש  –המלצות בגין עבודות קודמות 
 

)הטבלה ( "המלצות בגין עבודות קודמות" האם הכוונה לממליצים ?  12סעיף   – 17עמוד  שאלה:
  –( 2באיזה אופן יש להגיש את ההמלצות? )הרי שהן מופיעות כבר בתוך סעיף ב'

 
עיף המתאים ולצרף מסמכים להרחבות טבלה מרכזת של מצאי, יש לפרט בס 17כנ"ל עמוד תשובה: 

 היכן שאתם מרגישים לנכון שאין מספיק מקום לכתיבה.
 

 בשלב ההצעה רק חתימה בתחתית העמוד בלי מילוי פרטים ?  –מסמך ה' שאלה: 
 

כן, זה ההסכם שעליו תצטרכו לחתום במידה ותזכו לאחר משא ומתן ואנחנו מצרפים אותו תשובה: 
 לידיעה מה מצופה מכם

 
 האם הטבלה מיועדת למציע או לשימוש המכללה בעת בדיקת המכרז ?  – 27-28עמוד אלה: ש
 

: הטבלה מיועדת למזמין לשלב בדיקת המכרז. אנחנו רק נדרשים לפי חוק המכרזים לתת תשובה
 לכם מידע כיצד נמדוד את התרשמותנו מכם

 
מפורטות עבור כל עבודה בהערות "יש לצרף אסמכתאות , דוגמאות והמלצות  – 27עמוד שאלה: 

 ?   disc on keyעל גבי   הנזכרת לעיל " האם אפשר לצרף מצגות וקורות חיים
 כמו כן באיזה אופן יש להגיש את ההמלצות המפורטות ? 



 
כפי שכתוב, שם איש קשר ופירוט בהתאם לנדרש, אנחנו נתקשר אליהם כדי לקבל המלצה תשובה: 

תעלו לשלב ב. יש לפרט את העבודה אותה ביצעתם בכל מכללה. את בעלפה והתרשמות באם 
 CDיש להגיש בנוסף על דיסקאונקי /  PDFהחומרים כולם )המענה המלא והנספחים( סרוקים כ 

 בתוך המעטפה.
 שלום,

 
סעיף ג' מחירים מייצגים למדיה. האם לציין מחירי נטו למדיה או מחיר הכולל  33בעמוד  שאלה:

 ום?עמלת משרד פרס
 

המחירים כוללים את עמלת הפרסום מאחר וזה המחיר שאותו נידרש לשלם לכם )אני מניח   תשובה:
שלא תרצו לוותר על העמלה שלכם(. בנוסף, נדרש מכם בחלק מהמקומות לרשום את גובה העמלה 

 שאתם תגבו מאתנו.
 
 

מניקוד  40%שהם מסמכי הערכה, היכן וכיצד מפרטים את הסעיפים הבאים ) – 2מסמך ב' שאלה: 
פרופיל משרד הפרסום: לקוחות, פרויקטים ושנות ניסיון. הצלחות   (?3איכות ההצעה במסמך ב' 

 הצלחות שיווקיות מוכחות. –מוכחות בשטח 
 

הפירוט יתבצע במסמך ככל שניתן, יש באפשרותכם לצרף מסמכים נוספים למכרז שבהם תשובה: 
נוסף. חשוב שהמידע ייתן לנו תמונה מלאה על יכולתכם והפרופיל שלכם. ברור אתם מספקים מידע 

 לנו שלא ניתן לעשות זאת בשורה או כמה שורות.
 

מהניקוד הסופי בין  50%אנא פרטו איך מתחלקים  –מסמך ד' הצעת המחיר, סעיף ב' שאלה: 
 עבור ערוצים ישירים, עמלה על ניהול והפעלת ערוצי מדיה, % עמלה  %  שלושת הסעיפים הבאים:

 מחירי לידים. 
 

פירוט המשקלים שרצינו לפרט, מופיע במסמכי המכרז. אין באפשרותנו לפרט יותר מזאת, תשובה: 
 אני מציע שתגישו את ההצעה האטרקטיבית ביותר עבור הלקוח.

 
. אנא מסמך ד' הצעת מחיר, בסעיף ג' בו, ישנה טבלה ובה יש למלא 'מחירים לשירותי מדיה'שאלה: 

 ?של סעיף ב' 50%-פרטו מהו משקלו של כל אלמנט, והאם הוא חלק מן ה
 

היכן שיכולנו למלא , פירטנו . אין באפשרותנו לפרט יותר מזאת, אני מציע שתגישו את תשובה: 
 ההצעה האטרקטיבית ביותר עבור הלקוח.

 
אונליין אבל, חסר אחד יש לנו כמה שנות ניסיון במכללות אוניברסיטאות בתחומי אופליין ו שאלה:

טיוב, פייסבוק, גוגל, אתרי לימודים וכדומה( , האם עדיין זה -מהתחומים הספציפיים שציינתם )יו
 בסדר? האם זה בסדר לגשת עם ניסיון קודם זה?

 
הסעיף מכוון לניסיון במכללות באופליין ואונליין בארבע השנים האחרונות: כלומר, שניהלתם תשובה: 

מכללות או אוניברסיטאות בארבע השנים האחרונות. ניסיון זה חייב להיות ניסיון את המדיה בשתי 
עשיר במגוון תחומים ומדיות )לדוגמה באם פרסמתם כתבה או שתיים בעיתון וביצעתם פוסט אחד 

בפייסבוק , זה כמובן לא ייחשב כלקוח אקדמיה לגיטימי לתנאי סף במכרז זה(. כך שבאם היה ניסיון 
תחומי אופליין ואונליין בפעילות מול המכללה/אוניברסיטה זה מספק לעמידה בתנאי  עשיר במגוון

הסף גם אם ייתכן שבשלב הניקוד הערכי, חסרון של תחום/טכנולוגיה משמעותיים עשויים להוריד 
 בניקוד )שוב, רק במידה ותעמדו בתנאי הסף(.

 
ת והמלצות מפורטות עבור כל נתבקשנו "לצרף אסמכתאות, דוגמאו 5.1, סעיף 26בעמוד שאלה: 

האם נדרש  –עבודה הנזכרת לעיל". האם הכוונה היא לפירוט העבודה עם המערכות? במידה וכן 
להציגן במסגרת מקרי בוחן או פשוט לנמק מדוע אנו ממליצים לעבוד )ואף עובדים( עם המערכות 

 הללו?
 

ניברסיטאות לפרט מה עשיתם הכוונה להציג אסמכתאות לעבודות שעשיתם עם מכללות, אותשובה: 
שלנו . כדי לוודא מה מידת הניסיון ואם אתם עומדים בדרישות הסף  נכלל במסגרת הדרישות  אשר 



 .למכרז
 

לגבי טכנולוגיות , ביקשנו לקבל הסברים ופירוט של טכנולוגיות בהם אתם משתמשים בעבודה מול 
 .טכנולוגיות אלומכללות , לא התבקשתם לפרט למה אתם עושים שימוש דווקא ב

 
במסגרת המצגת, אתם תידרשו במידה ותעלו לשלב ב לפרט ולהציג זאת אבל, זה עוד מוקדם לדבר 

 על זה.
 

לאותה מעטפה בה מכניסים את שאר  האם צריך להכניס את נספח ד' )הצעת מחיר(   :שאלה
 מעטפות נפרדות? 2המסמכים, או שיש להפריד ולהגיש ב

 
 זה נפתח באותו מועדכן, לא להפריד,  תשובה:

 
 30האם אורך התשדיר בגלגל"צ וברדיו ירושלים עליו נתבקשנו לתת הצעת מחיר הינו שאלה: 
 שניות?

 
 כן, זה אורך התשדיר כדי לאפשר לנו להשוות הצעות תשובה:

 


