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 - קובץ הבהרות -

 

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

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

עמוד  מס"ד
 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף במכרז  במכרז

האם יש ערבות גם למכרז   נוסח ערבות ביצוע ההסכם  3 2  .1
 או רק ערבות לביצוע 

 ביצוע ההסכםלערבות למכרז יש 
 בלבד.

 
יובהר כי בשלב ההצעות למכרז 

נדרש רק לחתום על הנספח כנדרש. 
ע אשר יוכרז כזוכה המצירק 

במכרז יידרש להמציא ערבות 
בנקאית מקורית בנוסח נספח 

 הערבות המדובר. 

2.  3 5.2.1 

למציע יש ניסיון במתן  
שירותי יחסי ציבור במשך  

שנים  ( 5חמש )לפחות 
רצופות עד למועד האחרון  
 להגשת הצעות למכרז זה. 

  נושנת ההתאגדות של 
,  2018 אמצע שנת הינה 

היינו פחות מחמש שנים  
נבקש להפחית  מלאות. 

את מס' שנות הניסיון  
 ( שנים. 4לארבע )

למסמכי  5.2.1נוסח תנאי סף  
 יתוקן כדלקמן: המכרז

למציע יש ניסיון במתן שירותי  
(  4) ארבעיחסי ציבור במשך לפחות 

שנים רצופות עד למועד האחרון  
 להגשת הצעות למכרז זה. 

 

נספח  יש לצרף להצעה המוגשת את  
עמידת  "  מעודכן  ו' להוכחת  תצהיר 

הסף   בתנאי  -ו  5.2.2,  5.2.1המציע 
שמצורף למכתב הבהרות זה    "5.2.3

הלב,  (5-6)עמודים:    לתשומת   .
ב' את    1-נספח  בתוכו  כולל  מעודכן 

 זההעדכונים ממכתב הבהרות 

 
מציע אשר כי יחד עם זאת מובהר 

כפי   1-נספח ב'יצרף להצעתו את 
הנספח  שהיה טרם התיקון הנ"ל, 

הצעתו לא  הלא מעודכן יתקבל ו
 .תיפסל בגין כך

3.  4 6 

"המציע יגיש  
לאוניברסיטה בכתב, בין  

היתר את המסמכים  
הבאים על מנת להוכיח  

 את עמידותו בתנאי הסף"  

כספק זוכה  האם אנחנו 
נדרשים   מכרז קודם

לחתום שוב על כל  
 הטפסים?  

 בהחלט. 
 

מדובר בהליך מכרזי חדש  
והמציעים נדרשים להגיש את כלל  

המסמכים והאישורים כנדרש 
 במסמכי המכרז. 

"בנוסף יציג המציע תכנית   14.3 9  .4
 עבודה עם המוזיאון"  

במכרז קודם צורף בריף  
שהגדיר את מטרת העל  

ולפיו   PR-של תכנית ה
בנינו תכנית, האם השנה  

 יש בריף כזה? 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

 בריף.  לא יצורףלמכרז זה 



   20/2022מכרז פומבי מס' הס' 
 למתן שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 6מתוך  2עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                  ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

עמוד  מס"ד
 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף במכרז  במכרז

5.  9 14.3.1 

במסגרת הריאיון נדרשת  
התייצבותם של המציע  

ואיש הצוות הבכיר ואיש  
כמפורט  )הצוות הזוטר 

בנספח ו' למסמכי   3בסעיף 
הוכחה לעמידת   -המכרז

המציע בתנאי הסף ) אשר  
 יוזמנו  

לראיון בפני צוות הבדיקה  
שמונה ע"י ועדת  

המכרזים. נוכחותם של  
 שני אנשי הצוות בראיון  

 היא חובה. 

הצוות    האם חברי
המשתתפים בראיון  

חייבים להיות בהכרח  
המעורבים המקוריים  

בשלושת הקמפיינים, או  
שהמציע )או המנהל  
 הבכיר( מספיקים ?  

 

איון עתיד להתבצע עם חברי  ירה
הצוות שעתידים לעבוד עם  

האוניברסיטה במסגרת מתן  
 . השירותים במכרז זה

 
יש לקחת בחשבון כי מידת  
מעורבותם של חברי הצוות  

בקמפיינים  המשתתפים בריאיון 
  המוצגים יובאו לידי ביטוי בניקוד 

 .האיכות שיינתן עבור שלב זה 

6.  11 14.3.2 

תכנית עבודה: התרשמות  
הועדה מהצגת תכנית  
עבודה אשר תוצג ע"י  

המציע שיצורפו למסמכי  
 המכרז.  

האם נדרש לצרף את  
תכנית העבודה למסמכי  

המכרז בשלב הראשון, או  
 בשלב הפרזנטציה?  

אין צורך לצרף את תכנית העבודה  
עד למועד האחרון  למסמכי המכרז 

 . להגשת ההצעות למכרז
 

ציג את תכנית על המציעים לה
שאליה    העבודה במעמד הפרזנטציה

 .  יוזמנו

7.  4 6.5 

"המציע יצרף להצעתו  
מסמכים ובהם תיעוד של  
שלושה קמפיינים אותם  

 הוא ניהל" 

אנחנו   6.5על פי סעיף 
מקרים   3נדרשים להציג 

לדוגמא, האם ניתן להציג  
 מקרים?   3-יותר מ

 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

מקרים  3על המציעים להציג  
 בחירתם. ללדוגמא בהתאם 

8.  4 6.5 
קמפיין של השקת פעילות  
מפתח בתחום השירות /   

 מידע לציבור 

האם קמפיין שעשינו עבור  
פרטית, המקדם  חברה 

  –מהלך לתועלת הציבור 
נחשב? )מדובר בקמפיין  

של חברה פרטית שפיתחה  
יכולת המונעת גריסת  
  אלפי אפרוחים בשנה(

 

 מקובל. 
 

האוניברסיטה מאפשרת להציג  
( 3( מתוך שלושת )1קמפיין אחד ) 

הקמפיינים שנדרשו המציעים 
, שנעשה עבור  בשלב הריאיון להציג

מהלך  חברה פרטית המקדם  
 לתועלת הציבור. 

רשימת תיוג   17  .9
 23סעיף 

תיעוד של עד שלושה  
מהלכים תקשורתיים  

)לפחות אחד מהם מהלך  
תקשורתי שנעשה עבור  

מוסד אקדמי( אותם ניהל  
המציע במסגרת מתן  

 שירותים ללקוח  

(  23ברשימת התיוג )סעיף'  
כתוב שנדרש להציג  

לפחות מקרה אחד של  
מהלך שנעשה עבור מוסד  

אקדמי, זה לא מצוין  
במכרז עצמו, האם מדובר  

 ף למכרז?  בתנאי ס
 

ברשימת תיוג ישונה  23סעיף 
 כדלקמן: 

 
( מהלכים 3עד שלושה )תיעוד של 

תקשורתיים, אותם ניהל המציע  
במסגרת מתן שירותים ללקוח, 

אשר אותם יהיה עליו להציג בשלב 
 שלב הריאיון  -בחינת איכות המציע

10.  20 3.2.11 

ניהול המערך התקשורתי  
,  בפרינט, רדיו, טלויזיה

אתרי אינטרנט בתקשורת  
 הישראלית, סושיאל  

 מדיה, בלוגים. 

האם השירותים והמחיר  
 כוללים גם ייעוץ דיגיטל ? 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

השירותים אינם כוללים ייעוץ 
 דיגיטלי. 

 

11.  21 3.2.13 

קידום המוזיאון  
באינטרנט וברשתות  

החברתיות תוך ניטור  
 אמירות שליליות 

האם השירותים והמחיר  
 כוללים גם ייעוץ דיגיטל ? 

  10ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 
 לעיל. 

12.  21 3.2.13 

קידום המוזיאון  
באינטרנט וברשתות  

החברתיות תוך ניטור  
 אמירות שליליות. 

האם הכוונה בסעיף זה,  
הינה לניהול קמפיין  

ממומן לקידום האתר?  
האם הכוונה לניהול בפועל  

החברתיות?  של הרשתות  
או רק לתמיכה במנהלי  

הרשת, עזרה בניסוח  
 פוסטים וכד... 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

ניהול  ם כוללים השירותים אינ
 קמפיין ממומן לקידום האתר

 וניהול בפועל של רשתות חברתיות. 
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לצורך  הפעלת ניטור  
אמירות שליליות, יש  
להפעיל שרותים כמו  

המתמקדים    -באזילה
באיסוף מיידע מדויק  
מהרשתות. האם לזה  

הכוונה? שכן מדובר  
בהוצאה כספית   

 משמעותית נוספת. 

13.  21 3.2.16 

מעקב אחר השיח  
התקשורתי בתחומים  
הרלוונטיים למוזיאון  

ושילוב המוזיאון וצוותו  
 כמוביל בשיח זה.

האם הכוונה לשרותי  
איסוף מידע מתקדמים  

או    -כדוגמת באזילה
צפייה   -למעקב ברמת גוגל 

בשידורים מעקב באתרים  
 וכדומה... 

האוניברסיטה מבהירה כי הכוונה  
שירותי איסוף מידע  להינה 

מעקב ברמת מתקדמים באמצעות 
 .גוגל ושידורי תקשורת שונים 

14.  24 8 

  שירותי יחסי ציבור
למוזיאון הטבע ע"ש  
שטיינהרדט כמפורט  

 בנספח א' 
למסמכי המכרז, מחיר  
חודשי מרבי בש"ח )לא  

 מע"מ( כולל 

האם המחיר המוצע הינו  
עבור תקשורת ודיגיטל או  

 עבור תקשורת בלבד ?  

המחיר המוצע הינו עבור תקשורת  
 בלבד 

15.   
37 

 
8.2 

התמורה הינה סופית  
וכוללת כל הוצאה, ישירה  

או עקיפה, שהוראות  
הסכם זה מחייבות  

 הוצאתה, או 
שהוצאתה דרושה לצורך  

אספקת הטובין, לרבות  
נסיעות,  חומרים,  

אביזרים, שכר עובדים,  
 ,נסיעות

שליחויות, חניה, ביטול  
זמן, שימוש באמצעים,  
באביזרים ובכל הדרוש  

 ,לאספקת הטובין, מיסים
היטלים, אגרות, הוצאות  
ביטוח וכל הוצאה אחרת.  

מכל סכום שתשלם  
 האוניברסיטה לספק עפ"י 

הוראות הסכם זה ינוכו  
סכומי המס במקור כדין  

ים  ותשלומים אחר 
המתחייבים עפ"י החוק,  

 אלא אם 
כן ימציא הספק אישור  
בדבר פטור מניכוי מס  

 .במקור כאמור

האם יינתן החזר כספי על  
הוצאות לצדדים  

שלישיים, לצורך ביצוע  
השירותים? )לדוג'  

תרגומים(, בכפוף להצעת  
מחיר שתאושר ע"י  

המוזיאון מראש ובכתב,  
 כמובן 

 מקובל. 
 

האוניברסיטה מאפשרת לספק 
לבצע עבודות תרגומים, שליחויות  

  של המוזיאון, ת מיוחדותבקשוו
באמצעות צדדים שלישיים בכפוף  

לאישור מראש ובכתב מנציגי  
 האוניברסיטה. 

 
החזר כספי בפועל יבוצע בכפוף  

 . כנדרש להצגת חשבונית 

16.   
38 

11.1 
11.2 

מבלי לגרוע מן האמור  
בהסכם זה, הספק לבדו  

אח ראי לכל נזק ו/או  
אובדן ו/או פגיעה ו/או  

 הפסד 
לגוף ו/או לרכוש, שיגרמו  
לאוניברסיטה או/או למי  
מטעמה ו/או למבוטחיה,  

 ו/או לצד שלישי 
כלשהו עקב ו/או בקשר עם  

ביצוע השירותים ו/או  

נבקש להגביל את סכום  
הפיצוי/השיפוי  

המקסימלי בסעיף  
האחריות, בגובה שיהיה  
מוסכם על שני הצדדים.  

להותיר אותו ללא הגבלה,  
עלול לחשוף אותנו לנזק  

 משמעותי 

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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הספקת הטובין לאתר  
 האוניברסיטה, כמפורט 

 .ומוגדר בהסכם זה
 

הספק מתחייב לפצות ו/או  
לשפות את האוניברסיטה,  

עם דרישתה   מיד
הראשונה, בגין כל נזק  

 ו/או 
הוצאה, לרבות הוצאות  

ושכ"ט עו"ד בגין תביעה  
שתוגש כנגד  

 האוניברסיטה, שייגרמו 
לאוניברסיטה כתוצאה  

מאירוע, שהינו באחריותו  
של הספק ו/או מי מטעמו  

 ו/או בשמו, עפ"י 
 .הסכם זה או עפ"י כל דין

אחריות   44  .17
 2,000,000 מקצועית 

שלנו עומד   כיסוי הביטוחי
₪ ותקף אל   1,000,000על 

לקוחות   170מול מעל 
החברה, מבקשים לגשת  

עם הכיסוי הביטוחי  
 הקיים 

 
 מקובל. 

 
אישור קיום ביטוחים,   -בנספח ט'

גבול האחריות השנתי יתוקן לעניין  
-ביטוח אחריות מקצועית ל

₪ למקרה ובסה"כ  1,000,000
 לשנה. 

 

  נספח י'  46  .18
נדרשים  האם אנחנו  

לחתום רק בתחתית  
 העמוד או על כל המסמך 

על המציע לחתום בראשי תיבות  
בכל עמוד מעמודי ההצעה בצירוף  

 חותמת. 
 

ל המציע לחתום בסוף כל  ע בנוסף 
 נספח ונספח במקום המיועד לכך.

 
 

 
 

 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

  בדיוק. 12:00עד השעה  22/01/2023  ליום  הינו עד תוצע ההמועד האחרון להגשת ה, להזכירכם .3

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 
 
 

 בברכה,            
 

 משה איטח         
 המכרזיםמזכיר ועדת 
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 20/2022מכרז פומבי מס' הס' 

 למתן שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
 באוניברסיטת תל אביב 

 

 עדכני  -  למכרז 'ונספח 
 

 5.2.3-ו 2.25., 2.15.תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

לומר את  אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: 

 

"( לחתום על  המציע ן: "אני משמש בתפקיד ______________ ואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להל .1
המציע   להצעת  בתמיכה  זה  פומבי  בתצהיר  ע"ש   20/2022הס.    'מסמכרז  הטבע  למוזיאון  ציבור  יחסי  שירותי  למתן 
 "(. המכרז)להלן: " שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב

 
 הריני להצהיר כדלהלן:  .2

 
לפחות   .2.1 ציבור במשך  יחסי  שירותי  במתן  ניסיון  האחרון להגשת הצעות (  4)  ארבעלמציע  למועד  עד  רצופות  שנים 

 למכרז זה. 
 

2.2. ( שנתיים  במהלך   זה  במכרז  הנדרשים  לאלה  דומים  ציבור  יחסי  שירותי  סיפק  )2המציע  חמש  מתוך  רצופות   )5 )
 3( לקוחות לפחות אשר מתוכם לפחות  6שה )ישהשנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ל

ש"ח )לא כולל מע"מ( לשנה   70,000, בהיקף שנתי של לפחות  גופים ציבוריים*לקוחות הינם מתחום התרבות ו/או  
 ללקוח. 

מועד   שם הלקוח מס"ד
 ההתקשרות 

יקף אם הה
התקשרות  ה

השנתי הינו 
₪  70,000לפחות 

 לא כולל מע"מ? 
 ( יש לרשום כן/לא)

האם הלקוח  
מתחום  הינו 

התרבות ו/או  
 גוף ציבורי*?

יש לרשום  )
 (כן/לא

 איש קשר ודרכי התקשרות

1  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 ___________ _שם מלא: ______
 תפקיד: ___________________ 

 טלפון סלולארי: _____________ 

 ___________________ דוא"ל: 

2  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 _______ שם מלא: ___________
 _______ תפקיד: ____________

 טלפון סלולארי: _____________ 

 דוא"ל: ___________________ 

3  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 ________ שם מלא: __________ 
 _______ ________תפקיד: ____ 

 טלפון סלולארי: _____________ 

 דוא"ל: ___________________ 

4  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 ________ שם מלא: __________ 
 ________ תפקיד: ___________ 

 טלפון סלולארי: _____________ 

 ___________________ דוא"ל: 

5  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 ________ שם מלא: __________ 
 ________ : ___________ תפקיד

 טלפון סלולארי: _____________ 

 דוא"ל: ___________________ 

6  

משנת  
 ________ 

עד שנת 
 ________ 

 כן 

 לא 

 כן 

 לא 

 ________ שם מלא: __________ 
 _______ תפקיד: ____________

 טלפון סלולארי: _____________ 

 דוא"ל: ___________________ 
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים,   1( להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף  2)-( ו 1" כאמור בפסקאות )יםציבורי  פיםגו")*(  
 . 1976  –תשל"ו 

 
 ות כלליות:הער

 אין צורך שבכל שנה יהיו לקוחות שונים. ניתן שאותו לקוח יהיה בשתי השנים בכפוף לעמידתו בכל הנדרש בסעיף.  .א
 

רשאי לערוך טבלה זהה לזו המפורטת לעיל ולהוסיף שורות בהתאם מספר השורות להמחשה בלבד. המציע יהיה   .ב
 לצרכיו. 

 

צוות המציע למתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, יהיה מורכב לכל הפחות מאיש צוות בכיר אחד ואיש   .3
 צוות זוטר אחד המפורטים להלן: 

 

 מס' שנות ניסיון  שם מלא  
 קשרותפרטי הת במתן שירותי יחסי ציבור

  איש צוות
 בכיר

 )סופרוויזר( 
   

איש צוות  
 זוטר

 )תקציבאי( 
   

 
ל המיש  הצוות  מחברי  אחד  כל  עבור  קו"ח  מסמכי  במסגרת  וצרף  לעבוד    ההצע ה צעים  מתן  והעתידים  במסגרת 

 אוניברסיטה. השירותים ל
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .4
 

_____________________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 ד"עו אישור

 
 

_______________,   ברחוב  במשרדי______________,   ד"עו,  בפני הופיע___________    ביום כי, בזה ת/מאשר הנני

  ת/המוסמך, אישית לי  ת/המוכר____________  מספר זהות תעודת י"ע  ה/עצמו  תה/שזיהה'______________,  גב/מר

  תהיה /יהיה   וכי  האמת את להצהיר  ה/ עליו כי ה/שהזהרתיו  ואחרי, המציע בשם זה תצהיר ועל למכרז ההצעה על לחתום

 .בפני  עליה  ה/וחתם  דלעיל ה/הצהרתו   נכונות  את ה/אישר,  כן תעשה /יעשה לא אם בחוק הקבועים  לעונשים ה /צפוי

 
 ____________________   ________________________ 

 רישיון' ומס ד"עוה וחותמת חתימה  תאריך 
 

 


