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 אוניברסיטת חיפה

 מכרז פומבי 37/2018  - שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1

 להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. 

 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.

מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.המציעים מתבקשים לצרף   

 12:00עד השעה  19.8.18מועד הגשה של ההצעות נדחה ליום א', 

  16:00עד השעה  29.7.18מועד נוסף לשאלות הבהרה נקבע ליום א', 

מס'  עמוד  סעיף שאלה תשובה
 הערה

 עמוסדות שנופלים בקטגוריה זו. על המצי עשרותיש 
והאוניברסיטה לפרט את המוסדות שהוא עובד איתם 

הכל  -ניגוד עניינים או לא קיים לדעתה האם תודיע
( למכרז.6)ז()7בהתאם למפורט בסעיף   

 ההתקשרותאם הלבדוק מראש  המבקשים מציעים
 האוניברסיטה לדעת עניינים ניגוד מהווה להם שיש

 הליךבמסגרת  לאוניברסיטה לפנותרשאים 
לגבי מוסד זה או  עמדתה את עמה ולברר ההבהרות

.אחר  
 ההצהרה במילוי הכרח אין זה מקדמי בירור לצורך 

 במסגרת לגבי מוסד מסוים לשאול וניתן זה בשלב
  .ההבהרות הליך

מי הם המוסדות האחרים )מלבד אלו שפורטו בסעיף ו'( ולדעת 
 עורכי המכרז יכולים להוות ניגוד עניינים ? נשמח לפירוט

(ז)4   5 1 

 
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף נדרש לצרף 

 תצהיר בלבד. 
לצורך  -את דו"חות יפעת יש לצרף להצעה בנוסף

התרשמות האוניברסיטה מן ההיקפים. האוניברסיטה 
תהא רשאית לתת להתרשמות זו ביטוי בציון האיכות 

 של ההצעה.

י כידוע דו"חות יפעת בקרת תקציבית אינם יכולים לשקף היקפ
השקעה בגוגל , מדיות חברתיות וכן עבודת תוכן באינטרנט, כמו 
כן עבודה בתחום הטכנולוגי. מאחר ולחלקים אלו נדבך משמעותי 

 בהיקפי העבודה , איך לשקפם?

(4)ז()7   8 2 

אלא לעובדי  אין הכוונה לצוותים חיצוניים ייעודיים
 המציע

 

1.א1.ב.8 האם בכוח אדם הכוונה היא גם לצוותים חיצוניים ייעודיים ?    8-9 3 



מס'  עמוד  סעיף שאלה תשובה
 הערה

האם בתום השלב הראשוני יודע המציע מהו סך הנקודות אותו  התשובה שלילית
מי המציעים האחרים ומה הניקוד לו הם זכו? -קיבל כמו גם  

2.א1.ב.8   9 4 

אחידהחזר העמלה  חייב להיות אחוז  כן. האם במדיית האופליין % החזר העמלה חייב להיות אחיד או  
  שניתן לציין אחוז שונה לכל מדיה? 

2.ב.8   10 5 

לא ניתן להגיש הצעות משותפות למכרז זה. על 
 המציע לקיים בעצמו את כל תנאי הסף 

ו האם אפשרי כי שתי חברות החזקות כל אחת בתחומה ייגש
 למכרז כמקשה אחת?

   6 

בית הספר להנדסאים של הטכניון אינו בגדר ניגוד 
למכרז הפרסום של אוניברסיטת מבחינתנו עניינים 

  חיפה

אנו מעניקים שירותי פרסום לבית הספר הארצי של הנדסאים , 
אשר נמצא בקרית הטכניון. בית הספר הינו גוף נפרד לחלוטין 

 מהטכניון. אנו מבקשים לדעת האם אנחנו עומדים בתנאי הסף. 

.ו4   4 7 

 

 

 חתימה וחותמת הספק: ___________________

 

 


