הנדון :הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין ,עבודות ושירותים
תאריך פרסום ההודעה29.11.2016 :
בהתאם לתקנה  )20(3לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע,2010-
בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחיד – גוגל
מהות ההתקשרות :רכישת הקלקות באופן ישיר מגוגל (לא כולל תפעול קמפיינים בפלטפורמת גוגל
אדוורדס)
תקופת ההתקשרות 4 :שנים
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך
בתוך  10ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום  13.12.2016בשעה .17:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,באמצעות הדוא"ל לכתובתmichraz-haspaka@tau.ac.il :
או באמצעות הפקס03-6407255 :
לכל פניה יש לצרף:
 .1שם ,מען ופרטי התקשרות של הפונה.
 .2שם ,מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע.
 .3סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.
 .4פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.
פנייה אשר תתקבל במען האוניברסיטה לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה
מהפרטים הנקובים לעיל ,לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.

תאריך28/11/16 :
לכבוד,
ועדת המכרזים,
אוניברסיטת תל אביב

הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ
אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק חוץ בהתבסס על תקנה  )20( 3לתקנות חוק חובת המכרזים.

מהות ההתקשרות :רכישת הקלקות באופן ישיר מגוגל (לא כולל תפעול קמפיינים בפלטפורמת
גוגל אדוורדס)
שם ספק :גוגל
תקופת ההתקשרות 48 :חודשים

הנימוקים לספק יחיד/חוץ :גוגל הינו מנוע החיפוש הפופולארי ביותר בארץ ובעולם .מידי יום
מבקרים בו מיליוני מבקרים ,השולחים אליו כ 3-מיליארדי בקשות ביום למציאת תוכן באתרי
אינטרנט .מנוע החיפוש של גוגל הוא הפופולרי ביותר מבין מנועי החיפוש ברחבי העולם ,עם נתח
שימוש כולל של  ,87%ולמעלה מ 94-אחוזים בישראל .המשמעות היא שאין לגוגל תחרות
אמיתית בנושא של קידום אתרים באמצעות מנוע חיפוש ,ואפשר אף לומר שללא גוגל האפשרות
לקידום אתר אינטרנט היא מוגבלת ביותר.
לאוניברסיטת תל אביב התקשרות עם משרד הפרסום טוויסטד ,אשר מתפעל עבור האוניברסיטה
את הקמפיינים בפלטפורמת גוגל אדוורדס תמורת עמלה שנקבעה במסגרת מכרז .ההתקשרות
הישירה עם גוגל הינה לצורך תשלום ישיר ,ללא מתווכים ,עבור ההקלקות על מודעות הפרסום
במנוע החיפוש וברשת השותפים של גוגל (.)GDN

בברכה,
שם :אהוד אור
תפקיד :סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק
חתימה:

