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  201861/למכרז מס' הס.  מכתב הבהרותהנדון: 

 של הפקולטה לניהול ע"ש קולר Executive MBA -לתוכניות ה תי פרסום ורלמתן שי

 

ההבהרות, הליך  שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 שבנדון: מכרזב

 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

המכרז הינו פומבי עם  1.5 1 .1

בחינה שלבית. בשלב 

ראשון, תיבדק עמידתן של 

ההצעות שנמצאו בתיבת 

המכרזים במועד שנקבע 

בתנאי לכך במסמכי המכרז, 

 5בסעיף המפורטים הסף 

בשלב השני, רק להלן. 

ההצעות אשר עמדו בתנאי 

הסף, יבדקו וידורגו באופן 

בסעיף ובתנאים המפורטים 

 להלן.  14

 

ספק, בשלב למען הסר 

 הראשון יש להגיש אך ורק:

 רישום תעודת

 פנקסי ניהול - נספח ג'

 חשבונות

 תצהיר – נספח ה'

 להוכחת תצהיר – 'ו נספח

 הסף בתנאי המציע עמידת

 עמודי פרטי - ג"י נספח

 ארגון עמודי או/ו פייסבוק

 קמפיינים פרטי - ד"י נספח

 "לינקדאין"ב פרסומיים

 ( 2 ) 14.3.2 - סעיף

 

 

 

 

כמו כן כמה זמן יעמוד 

לרשות הספקים אשר עברו 

 את שלב א' להכנת שלב ב'

 

המציע לצרף להצעה  על

שתוגש על ידו עד המועד 

האחרון להגשת הצעות 

המסמכים ואת כל למכרז, את 

 12.6המצגת כמפורט בסעיף 

וברשימת  9 -ו  8 בעמודים

ים המסמכים להגשה שבעמוד

, ובאופן המפורט 21, 20

 .12בסעיף 

 

לכך תשומת הלב מופנית 

שהמציע רשאי להרחיב 

במצגת שתוצג על ידו בראיון, 

מעבר למצגת שצורפה על ידו 

להצעתו )כאמור בסעיף 

 .()ב(14.3.4

 

האוניברסיטה מעריכה שלאחר 

כשבועיים עד שלושה שבועות 

מהמועד האחרון להגשת 

הצעות למכרז יוזמנו המציעים 

 שעברו את שלב א' לראיון.

דגש כי מדובר מובהר ומו

 בהערכה בלתי מחייבת.

החודשים שקדמו  12 -ב" 6.4, 5.2.3 5, 4 .2

למועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז זה המציע 

העסיק ומעסיק גם במועד 

האחרון להגשת ההצעות 

עובדים  8למכרז זה, לפחות 

שכירים )מתקיימים יחסי 

עובד מעסיק ולא כולל 

פרילנסרים( שעוסקים 

בעיקר בפרסום באינטרנט 

בטופס קורות החיים כתוב 

"יש לצרף את כל 

המסמכים, התעודות 

והאישורים הרלוונטיים". 

לצרף קו"ח האם ניתן 

מפורטים מודפסים ולהפנות 

אליהם את סעיף ההשכלה 

 הרלוונטי.והניסיון 

 

על המציע להגיש את קורות 

החיים של העובדים המוצעים 

על ידו בטפסים המצורפים 

 .  9-/ו8-עד ו 1-כנספחים ו

את סעיף: "פירוט ההשכלה" 

ואת סעיף: "הניסיון הרלבנטי" 

המופיעים בטפסים הנ"ל, ניתן 

לפרט  בקורות חיים מפורטים 

מודפסים שיצורפו ע"י המציע 

 להצעתו.



 

 

 
 של הפקולטה לניהול ע"ש קולר Executive MBA -למתן שירותי פרסום לתוכניות ה  16/2018מכרז מס' הס.         

 

 8מתוך  2עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

)דיגיטל( ובהם נכללים 

עובדים העונים על 

המינימליות   הדרישות 

 ..."המפורטות להלן:

 

להוכחת עמידתו בתנאי "

 -ו  5.2.2, 5.2.1סף 

, יצרף המציע 5.2.3

להצעתו תצהיר בנוסח 

למכרז  'וכנספח המצורף 

ואת קורות החיים של 

העובדים המוצעים על ידו 

בטפסים המצורפים 

 . "9-/ו8-עד ו 1-כנספחים ו

 

 

ניהול לקוח שני אנשי ( ג)" )ג(5.2.3 4 .3

)לפחות מנהל לקוח אחד 

ולפחות תקציבאי אחד( 

 בעל שכל אחד מהם הינו 

 18 -לפחות ניסיון של 

בתחום המדיה  חודשים 

 ."בדיגיטל

 

 

 

 

מסתמן כי "מנהל לקוח" 

מופיע בשני נספחים שונים 

 –( 4ונספח ט"ז  4)נספח ו

האם ניתן למלא רק אחד 

מהם או למלא בשניהם את 

אותם קורות החיים של 

 אותו אדם?

אם מדובר באותו אדם ניתן 

 להפנות בנספח ט"ז 

  4-לנספח ו

 או 

למלא בשני הנספחים )נספח 

( את קורות 4-ונספח ט"ז 4-ו

החיים של אותו אדם. במידה 

וצורפו קורות חיים מודפסים 

 2כאמור בתשובה לשאלה 

את שוב לעיל, אין צורך לצרף 

 קורות החיים המודפסים. 

 

ניהול לקוח שני אנשי ( ג)" )ג(, )ד(5.2.3 4 .4

)לפחות מנהל לקוח אחד 

ולפחות תקציבאי אחד( 

 בעל שכל אחד מהם הינו 

 18 -לפחות ניסיון של 

בתחום המדיה  חודשים 

 ."בדיגיטל

מומחה מדיה אחד  ")ד(

 18שיש לו ניסיון של 

חודשים לפחות בתחום 

ניסיון  דוגמאל)הדיגיטל 

בניהול קמפיינים בפייסבוק, 

בגוגל, ביוטיוב, 

ובכלי   affiliatesברשתות

 (.פרפורמנס נוספים

למען הסר ספק מובהר 

שנדרש שמומחה המדיה 

מועסק במשרדו של המציע 

 ולא בחברת מדיה 

  ."נפרדת

.  ככל שאותו 1 הערות:"

אדם ממלא את דרישת הסף 

)ג( לגבי 5.2.3שבסעיף 

בהערה המופיעה בסעיף 

איפשרתם שככל שאותו 

אדם ממלא דרישת הסף 

)ג( לגבי 5.2.3שבסעיף 

מנהל לקוח ואת דרישת 

הסף לגבי מנהל אסטרטגיה 

)ה(, ניתן 5.2.3שבסעיף 

לציין אותו בכל אחד 

 מהסעיפים הנ"ל.

האם איש ניהול הלקוח 

ג( יכול להיות  5.2.3)סעיף 

אותו הבנאדם כמומחה 

 ד(? 5.2.3המדיה )סעיף 

 כן.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 מנהל לקוח וגם את דרישת 

)ה( 5.2.3הסף שבסעיף 

לגבי מנהל אסטרטגיה, ניתן 

בכל אחד לציין אותו 

 מהסעיפים הנ"ל.

".... 

 

החודשים שקדמו  12 -ב" )ו(5.2.3 4 .5

למועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז זה המציע 

העסיק ומעסיק גם במועד 

האחרון להגשת ההצעות 

עובדים  8למכרז זה, לפחות 

שכירים )מתקיימים יחסי 

עובד מעסיק ולא כולל 

פרילנסרים( שעוסקים 

בעיקר בפרסום באינטרנט 

)דיגיטל( ובהם נכללים 

עובדים העונים על 

   הדרישות 

המפורטות המינימליות 

 להלן:

.... 

)ו(  תכנת אחד, בעל ניסיון 

 ."של שנה אחת לפחות

 

האם המתכנת חייב להיות 

החברה או עובד שכיר של 

האם יכול להיות פרילאנס/ 

 קבלן משנה/ שותף עסקי?

שיהיה שהמתכנת אפשר 

פרילאנס/קבלן משנה/שותף 

 .עסקי

 

 

בהסכם  15.5בסעיף 

 64ההתקשרות )עמוד 

בו  מקוםכל למסמכי המכרז( ב

 ט"ו  מופיעה התייחסות לנספח

 :במקום ירשם

מילוי ) 2-י"א -, ו 1-י"א"

ביחס  2-י"או 1-נספחים י"א

בשינויים למתכנת יהיו 

 המחוייבים("

 

 

מובהר כי המכרז כולל " 7.2 5 .6

נספח  - בריף אסטרטגיה

A , אשר אינו מצורף

 למסמכי המכרז.
את מציע המעוניין לקבל 

נספח  - בריף האסטרטגיה

A נדרש להעביר לשני ,

נציגי האוניברסיטה 

 המפורטים 

להלן,  10.1בסעיף  

התחייבות לשמירה על 

סודיות חתומה על ידו 

י"ז נספח כבנוסח המצורף 

למכרז כתנאי לקבלת בריף 

. אם Aנספח  -האסטרטגיה 

הקופירייטר לשפה האנגלית 

של המציע הינו קבלן 

משנה, יש להעביר גם 

התחייבות לשמירה על 

 סודיות חתומה 

על ידו בנוסח המצורף  

מכרז ל 1 -כנספח י"ז 

כתנאי לקבלת בריף 

 ".Aנספח  -האסטרטגיה 

מתי מגישים את נספח י"ז 

 ?Aכדי לקבל את נספח 

 

, לפי שיקול דעת המציע

ובהתאם ללוח הזמנים 

 .המפורט במסמכי המכרז
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 6ראה תשובה לשאלה  7.2 .6 .7

 לעיל.

עם  - Aמתי מוגש נספח 

הגשת המכרז או עם ההגעה 

 לפרזנטציה?

 

 אין צורך להגיש.  Aאת נספח 

 דרישה נההאם יש ערוצים וחלוקה לערוצים 5עמוד  Aנספח  - .8

להתייחסות תקציבית? האם 

בפירוט הערוצים והחלוקה 

מדובר  –בין הערוצים 

בחלוקה קריאייטיבית או גם 

 תקציבית?

 

וגם  קריאייטיביתגם חלוקה 

. לגבי חלוקת חלוקה תקציבית

אופן תקציבית יש להציג ב

 כללי.

 

 אנו הכללי לבריף בהמשך" 5עמוד  Aנספח  - .9

 שהמציעים שהמצגת מצפים

 בנושאים תיגע יציגו

 :הבאים

 כולל אסטרטגיה*

 בין לבידול התייחסות

 התכניות

 ביטוי היעד לקהלי פנייה*

  קריאטיב

 בין וחלוקה ערוצים*

 "הערוצים

 

 עלנבקש הבהרה  Aבנספח 

 האלמנטים מספר

הקריאטיביים אותם יש 

 .להציג

האלמנטים המוצגים צריכים 

להיות מתאימים לערוצי 

המדיה המופיעים בתכנית 

המדיה של המציע ולכלול 

 לפחות:

באנרים, עמודי נחיתה, 

מודעות פייסבוק, מודעות 

גוגל, מיילים למתעניינים, 

פעילות בלינקדאין, פעילות 

 .תוכן

רק המציע שיבחר כמציע  8.3 6 .10

הזוכה במכרז יגיש 

לאוניברסיטה את אישור 

, בנוסח                     עריכת הביטוח

המצורף למסמכי המכרז 

חתום ע"י  בכנספח י"

ואשר יהיה  חברת הביטוח

תקף לאורך כל תקופת 

ההתקשרות                     

ותקופת ההתקשרות 

המוארכת )ככל שתהיה(, 

 להלן. 18כמפורט בסעיף 

 

הביטוחים אמורים האם 

להיות חתומים ע"י חברת 

הביטוח כבר עם הגשת 

המכרז או עם ההסכם רק 

 לאחר קבלת המכרז?

 

הביטוח חתום עריכת אישור 

ע"י חברת הביטוח יוגש ע"י 

המציע הזוכה במכרז לאחר 

מהאוניברסיטה שהוא יקבל 

הודעה על בחירתו כמציע 

 הזוכה במכרז.

 

במקומות בהם נדרש " 12.5 8 .11

למלא פרטים באופן ידני, 

יש למלא בעט עם דיו 

 ."בצבע כחול

 

האם ניתן למלא באמצעות 

"אדובי אקרובט רייטר" על 

ו/או ע"י צירוף  PDFגבי ה

מידע מודפס )כגון ניסיון 

 המציע(

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

לגבי צירוף מידע מודפס, ראה 

 לעיל. 2תשובה לשאלה מספר 

בנוסף, ימציא המציע " 18.2 17 .12

 7הזוכה לאוניברסיטה תוך 

ימי עבודה מקבלת ההודעה 

על הזכייה במכרז, ערבות 

בנקאית או ערבות מחברת 

ביטוח ישראלית שברשותה 

רישיון לעסוק בביטוח על 

פי חוק הפיקוח על עסקי 

הערבות צריכה האם 

להישלח עם המכרז או עם 

ההסכם רק לאחר קבלת 

 המכרז?

הנזכרת בסעיף זה ערבות ה

תוגש ע"י המציע הזוכה 

במכרז לאחר שהוא יקבל 

מהאוניברסיטה הודעה על 

 בחירתו כמציע הזוכה במכרז.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

, 1981 -הביטוח, התשמ"א 

אוטונומית וצמודה, 

להבטחת ביצוע 

של  התחייבויותיו בסכום

ש"ח בנוסח  20,000

 .ט' כנספחהמצורף למכרז 

לא יתקבל צילום של 

 הערבות.

ערבות יהיה ה של תוקפה

ימים לאחר תום  60 -עד ל

ההתקשרות. תוקף תקופת 

הערבות יוארך על ידי 

המציע הזוכה בכל מקרה 

של הארכת תקופת 

ההתקשרות למשך כל 

תקופת ההתקשרות 

 60המוארכת ובתוספת 

 ."יום

 

 ,נספח ז' 53 .13

אישור זיהוי 

 בעלים 

 וזכויות חתימה

 4סעיף 

הנני מאשר בזאת, כי "

מורשי החתימה החתומים 

על מסמכי מכרז זה )מכרז 

( מתוך 1/2018מס' הס. 

מורשי החתימה המפורטים 

לעיל הינם, וכי הם חתמו 

 "בפני על מסמכי המכרז:

 

מספר המכרז הרשום 

 1/2018בסעיף הוא: 

מספר המכרז בסעיף ישונה ל: 

16/2018 

 

האם בשלב הראשון יש רק  נוסח ערבות ביצוע ההסכם נספח ט' 68 .14

 לחתום  בשולי הנספח ? 

הערבות  -למען הסר ספק

עצמה חתומה על ידי הבנק 

תעשה רק על ידי הספק 

 הזוכה

 

בשלב ראשון יש רק לחתום 

בשולי הנספח, וראה גם 

 12תשובה לשאלה מספר 

 לעיל.

 

 

 נספח י"ב 75 .15

אישור עריכת 

 ביטוח

 1סעיף 

ביטוח אחריות מקצועית 

 media liability לרבות 
לכיסוי אחריותה של 

בגין אובדן  דיןהחברה עפ"י 

ו/או נזק שייגרמו לכל אדם 

ו/או גוף )לרבות במפורש 

האוניברסיטה( כתוצאה 

ממעש ו/או מחדל מקצועי 

של החברה ו/או מי מטעמה, 

לרבות טעות ו/או השמטה 

בקשר עם מתן השירותים, 

בגבולות אחריות בסך של 

ות לפח $ 1,000,000

למקרה ובמצטבר לתקופת 

ביטוח שנתית. הביטוח אינו 

 מבוקש למחוק את המילים:

media liability 
 

מבוקש לשנות את המילה: 

 "דין" ל: "דיני נזיקין"

 

מבוקש לשנות את הסכום 

 $  1,000,000במקום 

 ש"ח 2,000,000 -ל 

 

 

 

 אשמח להבהרה של הסעיף

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 

 

 מקובל.

 

 

 מקובל.

  

 

 

 

 

על המציע לפנות לסוכן/חברת 

 הביטוח שלו.
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 8מתוך  6עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

כולל כל סייג בדבר אובדן 

שימוש ו/או עיכוב בעקבות 

מקרה ביטוח, אובדן 

מסמכים, חריגה מסמכות 

בתום לב, פגיעה בפרטיות, 

השמצה, הוצאת דיבה 

ולשון הרע, הפרת זכויות 

קניין רוחני )למעט פטנטים 

וסימני מסחר(. הפרת 

יושר של סודיות ואי 

 עובדים.

 

 נספח י"ב 75 .16

אישור עריכת 

 ביטוח

 2סעיף 

ביטוח אחריות כלפי צד 

לכיסוי אחריותה שלישי 

בגין  דין,של החברה עפ"י 

אובדן ו/או נזק שייגרמו 

לגופו ו/או לרכושו של כל 

אדם ו/או גוף )לרבות 

במפורש האוניברסיטה(, 

בגבולות אחריות בסך של 

לפחות  $ 1,000,000

למקרה ובמצטבר לתקופת 

ביטוח שנתית. הביטוח אינו 

כולל כל הגבלה בדבר חבות 

הנובעת מאש. התפוצצות, 

בהלה, מכשירי הרמה, 

ה, תרנים, פריקה וטעינ

שלטים, מתקנים סניטריים 

פגומים, הרעלה, כל דבר 

מזיק במאכל או במשקה, 

נזק בזדון, פרעות, שביתות, 

חבות בגין וכלפי קבלנים 

וקבלני משנה וכן תביעות 

תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 לאומי.

 

מבוקש להוסיף אחרי 

המילה דין את המילה: 

 ישראל

 

 מבוקש לשנות את הסכום 

 $ 1,000,000מ: 

 ש"ח. 5,000,000ל: 

 

 

מבוקש להוסיף בסוף אחרי 

המילה: לאומי את המילים: 

לחוק  328"עפ"י סעיף 

 המל"ל

 מקובל.

 

 

 

 מקובל.

 

 

 

 

 מקובל.

 נספח י"ב 76 .17

אישור עריכת 

 ביטוח

 4סעיף 

ביטוח "אש מורחב" 

בערך כינון מלא לכל 

הרכוש המובא לאתר 

האירוע ע"י החברה ו/או מי 

מטעמה לאתר האירוע ו/או 

המשמש את החברה ו/או מי 

מטעמה ביצוע הפעילות 

עפ"י ההסכם, כנגד אובדן 

או נזק עקב אש, עשן, ברק, 

התפוצצות, רעידת אדמה, 

שטפון, נזקי סערה וסופה, 

והתבקעות נזקי נוזלים 

ע"י כלי  הצינורות, פגיע

רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, 

מבוקש למחוק את המילים: 

 קעות צינורות""והתב

 מקובל.
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 8מתוך  7עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

נזקי בום על קולי, נזקי 

התנגשות, פרעות, שביתות, 

 נזק בזדון ופריצה.

הביטוח כולל תנאי מפורש 

לפיו מוותר המבטח על כל 

זכות תחלוף כלפי 

האוניברסיטה ו/או מי 

מטעמה למעט כלפי אדם 

הגורם לנזק מתוך כוונת 

 זדון.

 נספח י"ב 76 .18

אישור עריכת 

 ביטוח

 

 כללי לכל הפוליסות:"

 

מו"מ בזאת, כי הזוכה לבדו 

אחראי על תשלום הפרמיות 

וההשתתפויות העצמיות 

החלות ו/או שיחולו בהתאם 

וכי  לפוליסות דלעיל

הפוליסות אינן כוללות כל 

 חריג לעניין רשלנות רבתי.

 

 החברה פוליסות נוסחי ...

 מקצועית( אחריות למעט)

 הידוע לנוסח בהתאם יהיו

_________,  כ"ביט"

 הנקובים לשינויים בכפוף

 ."באישור זה

מבוקש לבטל את חריג 

רשלנות רבתי. על המבוטח 

לנקוט באמצעים סבירים 

למניעת מקרי ביטוח 

המכוסים לפי הפוליסה. אין 

בביטול החריג כאמור כדי 

או לגרוע מזכויות המבטח ו/

מחובות המבוטח על פי כל 

 דין. 

 

 

מבוקש למחוק את המילה: 

"ביט" ולרשום במקומה: 

פוליסת אלומה לבתי עסק 

 2016מהדורת יוני 

 לא מקובל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקובל

 

 נספח י"ב 76 .19

אישור עריכת 

 ביטוח

 

 מבוקש להוסיף: -

אישור זה חל לתקופת 

הביטוח הנקובה בו ולכל 

יוארך תקופה נוספת אליה 

בכתב תוקף האישור. בתום 

התקופה הנ"ל לא יהיה 

תוקף לאישור אף אם 

תקופת הביטוח של 

 הפוליסה תוארך או תחודש.

אין באמור לעיל כדי לגרוע 

ו/או לפגוע בכיסוי הביטוחי 

של מקרי ביטוח שאירעו 

בתקופה בה היה האישור 

בתוקף. כמו כן אין, באמור 

לעיל כדי לפגוע בכיסוי 

תקופת הביטוח הביטוחי ב

הנקובה באישור בפוליסות 

על בסיס "הגשת התביעה" 

אם בעת מסירת ההודעה על 

תביעה  או על נסיבות 

העלולות להביא להגשת 

תביעה, הפוליסה או תקופת 

הגילוי והדיווח המוארכת 

 הקבועה בה היו בתוקף.

 מקובל
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 8מתוך  8עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 נספח י"ב 76 .20

אישור עריכת 

 ביטוח

 

 מבוקש להוסיף: -

האחריות הנקובים גבולות 

באישור זה הינם הגבולות 

המירביים לכל 

עבודות/פעילות המבוטח 

המכוסות בפוליסה הנ"ל, 

לרבות העבודה/הפעילות 

נשואת אישור זה. הכיסוי 

הינו בתנאי הפוליסה, 

בשינויים המחויבים לפי 

אישור זה, וההרחבות 

המפורטות באישור זה הינן 

לעבודה/הפעילות נשואת 

 האישור בלבד

 מקובל.

 

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

 .בדיוק 12.00עד השעה  3.12.2018הינו להגשת ההצעות המועד האחרון להזכירכם,  .3

 

, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. ,המציע

 
 

 

 

 

 

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים  –משה איטח 

 

 בברכה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים
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