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מענהשאלת ההבהרהסעיף#

1
תנאי סף 

'סעיף ג

 השנים 4 לקוחות אקדמיה ב 2ניסיון מעשי ב 
:האחרונות

לרוב סוכנות אשר מייצגת גוף אקדמי אחד לא יכולה 
לייצג גוף אקדמי מתחרה באותה נקודת זמן עקב ניגוד 

האם ייצוג של לפחות גוף אקדמי אחד . אינטרסים 
?גדול יכול להיחשב כתנאי סף

 לקוחות 2 השנים האחרונות עבודה עם 4במהלך 

אין . מתחום ההשכלה הגבוהה היא דרישה סבירה

כלומר גם עבודה , הדבר מחייב עבודה ארוכת טווח

נקודתית במסגרת קמפיינים ספציפיים כדוגמת 

קמפיין יום פתוח יכולה להיחשב במסגרת הניסיון 

הניסיון צריך לכלול עבודת און . הנדרש בסעיף זה

לא , אך בניגוד לקבוע במכרז המקורי, ליין ואוף ליין

.מחייבת עבודה עם אתרי לימודים

2
עיקרי 

ההתקשרות 
7סעיף – 

.'מתייחס לטבלאות הצעת המחיר במסמך ד?המדוברים" חומרי השיווק"נבקש לקבל הבהרה מהם 

333

י המזמין "נבקש הבהרה כי באם נקבעת פרשנות ע
באופן חד צדדי כן תהיה למציע זכות תגובה על מנת 

כרגע מדובר בסעיף חד . להעריך את השינוי באם יהיה
?צדדי שבו אין למציע שום זכות תגובה

במקרה של סתירה או אי בהירות במסמכי המכרז 

תינתן ההזדמנות , אשר תוביל לכדי פסילת ההצעה

ההחלטה הסופית , אולם בכל מקרה, לזכות תגובה

.היא של וועדת המכרז

4
 שלב 39סעיף 

'ג

יתבקש להכין מצגת ' מציע אשר ייעלה לשלב ג"
ולכך יינתן למציע שבוע ' הכוללת אסטרטגיה וכו

שבוע ימים הם תקופה מאוד קצרה ולא ריאלית ". ימים
לביצוע אסטרטגיה מקצועית בטח למכרז 

. ימי עבודה 14נבקש כי יינתנו לפחות . בסדר גודל כזה 

לוח זמנים ונושאי ההצגה יימסרו למציע לפחות 

.שלושה שבועות לפני מועד ההצגה

5
 2' מסמך ב
2סעיף 

? כמה לקוחות יש לפרט במסמך
יש צוות שלם ? למה הכוונה–  אחראי לביצוע העבודה 

. שעובד על הפעילות
מה הכוונה לצרף עמוד עם –  אנשי מקצוע המוצעים 

?ח"קו? תיאור הניסיון

יש לפרט מספיק לקוחות כדי להוכיח עמידה בתנאי 

. המכרז

אחראי לביצוע העבודה הינו השותף המוביל או 

.לחילופין מנהל הלקוח

ה /אשת מקצוע את קורות החיים שלו/לצרף לכל איש

ה שצריך לבוא /ובנוסף תיאור הניסיון המקצועי שלו

 סעיף 2'מסמך ב)לידי ביטוי במילוי מסמכי המכרז 

4).

6
 5סעיף 

טכנולוגיות

נשמח ? האם מדובר על טכנולוגיות פנימיות וחיצוניות 
לדוגמאות שנדע להיות 

. מדוייקים
/ צירוף אסמכתאות – " הערות"נבקש הבהרה על סעיף 

כיצד תרצו שנצרף דוגמאות – ' דוגמאות וכו
המערכות הן תחת רישיון בלעדי ומדובר על ? ממערכת 

נתונים שהם תחת חיסיון לקוח ולא נוכל 
.להעביר דוגמאות מפורטות עקב סודיות

: דוגמאות. המדובר בטכנולוגיות פנימיות וחיצוניות

מערכות פרסום פרוגרמטיות , מערכות לניהול לידים

.וכיוצא בזה

הדרישה לצירוף האסמכתאות מתייחסת לסעיפים 

.שמוכיחות את הניסיון שהוצג' ד-'א

7

' מסמך ג
תכולת 
-שירותים

5סעיף 

"רישום מתעניינים"אנא הבהרתכם למונח 
רישום מתעניינים מתייחס למעשה לנרשמים 

.ללימודים

 למתן שירותי פרסום ושיווק לעמותת מכללה אקדמית הדסה04/22מענה לשאלות הבהרה למכרז 

,שלום רב



8

' מסמך ג
תכולת 
- שירותים

7סעיף 

ניתוח שנתי של מצב ההשכלה הגבוהה בישראל הינו 

י מכוני "ניתוח שנעשה בדרך כלל ע

האם מדובר על ניתוח שנתי . מחקר מקצועיים בתחום 

?מתוך ראייה פרסומית בלבד

לא רק מתוך ראייה פרסומית אלא גם התייחסות 

.למגמות עכשוויות ועתידיות בשוק ההשכלה הגבוהה

9
' מסמך ד

הצעת מחיר

נבקש הבהרה כי – " ריטיינר"תשלום חודשי קבוע 

, עלויות מערכות טכנולוגיות: הריטיינר אינו כולל

זה )ניהול משברים / אנליטיקס שוטף - ניהול אנליזה 

, (צ ולא משרד פרסום"ניהול של משרד יח

/ אינסטגרם/ ניהול אורגני פייס בוק )ניהול עמודי סושיאל 

 ('טיקטוק וכו

ממוצעת חודשית של " תכולה"כמו כן נבקש רשימת 

אוף ליין על מנת שנוכל להעריך / תוצרי סטודיו דיגיטל 

 5: לדוגמא בחודש אחד. ריטיינר סטודיו בצורה מדוייקת

/ עמוד נחיתה ,  באנרים7,  סטורי5, פוסטים

המספרים לדוגמא ). 'מודעת עיתון אחת וכו/ קאברים 

(בלבד

עלויות , הריטיינר לא יכלול ניהול עמודי סושיאל

. מערכות טכנולוגיות וניהול משברים

אין יכולת להעריך כמותית את התוצרים החודשיים 

.דבר שמשתנה לאורך השנה

10
סעיפים 

38+39

 %20 איכות ו %80 חלוקת המשקל הינה 38בסעיף 

מחיר 

 מחיר %50 איכות ו %50 מדובר על 39בסעיף 

מה חלוקת המשקל הרלוונטית – נשמח להבהרה בנושא 

?למכרז זה

של בדיקת ההצעות המשקל של המחיר ' בשלב ב

' יהיה גבוה יותר ולכן המועמדים שיעלו לשלב ג

 50% איכות ו 50%ייקבעו על בסיס המשקל של 

שבו שלושת המציעים עם ' לאחר שלב ג. מחיר

הדירוג הגבוה ביותר יציגו את המצגת המקצועית 

הציון הסופי במכרז ייקבע על פי חלוקת , שלהם

 מחיר ובהתאם לכך 20% איכות ו 80%משקל של 

.ייקבע הזוכה במכרז


