מכרז מס' 01AD/22
שאלות ותשובות – קובץ מס' 1
בקשה/שאלה

תשובת המכללה

סעיף

עמוד

2

1.2

במכרז בנוגע לשירותי הפרסום עבור
המכללה האקדמית צפת מצויין כי:
"מכרז הינו למתן שירותי פרסום בOn-
 lineבלבד (ככלל שירותי הoff line
יבוצעו עצמאית ע"י המכללה)".
כלומר ,המכרז אינו כולל את שירותי
ה , Off- lineשאותם תרכשו מהחברה
לקניית מדיה שתתן לכם את המחיר
הכי טוב למדיה בה תרצו לעלות?

המכרז אינו כולל שרותי  .Off-Lineשרותי אלו ירכשו
עצמאית ע"י המכללה.
יחד עם זאת ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע
התקשרות לרכש מדיה אוף ליין גם דרך המשרד הזוכה
בכפוף לבדיקת הצעות מחיר.

15

ג

הצגת יכולות דיגיטליות של המשרד –
נשמח לפירוט

המכללה תרצה לראות התמודדות של המציע עם בריף
דיגיטלי ,ניתן ואף רצוי לציין מספר דוגמאות ולהציג
היבטים של אסטרטגיה וקריאייטיב.

15

ד

הצגת תהליך עבודה כולל פירוט בנוגע
לפלטפורמות בשימוש ומערכות הגשה
 -מה הכוונה במערכות הגשה?

בסעיף זה נדרש פירוט לגבי תהליך העבודה ובעלי
תפקידים ובנוסף פירוט לגבי הפלטפורמות ומערכות
ההגשה שנמצאות בשימוש המציע במידה וקיימות.
מערכת הגשה הנה מערכת טכנולוגית שמאפשרת להגיש
את תוצרי הקמפיין דרך מערכת הוליסטית אחת .בנוסף,
קיימות מערכות הגשה ייעודיות להגשת דיספליי /
מעברונים כדוגמת סומפלו  ,e-rateוכדומה .במידה
והמציע עובד עם מערכת כזו ,נרצה לראות דוגמאות

20

4

רשימת לקוחות אשר עזבו את משרד
המציע בשנתיים האחרונות  -מדוע זה
מופיע .אין בכך משום תנאי סף למכרז.
מבקשים לוותר על הסעיף

נדרש בעמ'  5סעיף .3.1.3
הבקשה לביטול לא מאושרת.

26

כלל
נספח ו

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך ___________  - ₪מה סכום ערבות הביצוע הינו ₪ 200,000
הערבות תוגש למכללה בתוך  7ימי עסקים מיום הודעת
הסכום המבוקש לערבות הביצוע?
והאם נדרש למלא את הערבות במעמד הזכייה.
הגשת המכרז או לאחר בחירת המשרד.

27

כלל
ההסכם

האם נדרש לחתום על הסכם כבר
נדרש לחתום על כל ההסכם  +חתימה על כל עמוד.
במעמד המכרז או רק בראשי תיבות
וחותמת בתחתית העמודים עד לקבלת ראה הנחיות בעמ'  8סע' 5.2+5.1
אישור
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כלל
37-39
הנספח

האם נדרש להעביר את אישור קיום
הביטוח חתום כבר במעמד המכרז או
רק בראשי תיבות וחותמת בתחתית
העמודים עד לקבלת אישור

ניתן להעביר אישור ביטוח לאחר קבלת הודעת זכייה.
מובהר בזאת כי לא תתקבל כל בקשה לשינוי תנאי
ביטוח.

XLS

1.2

מה המשקל של ההכשרות המקצועיות
אין משקל לסעיף זה .נועד לצורך התרשמות כללית של
של הצוות המטפל?
והאם זהו תנאי סף? (לא מצויין כתנאי המכללה ,ראה עמ'  5בסיפא סעיף 3.1
סף)

XLS

1.2

האם ניתן להחשיב את ההכשרות
המקצועיות של ספק משנה /חברת
אחות?

XLS

3.2+3.3

עמלת ניהול הנה דרישה של המציע שרוכש את המדיה
מה ההבדל מבחינת עמלת ניהול ועמלת המנוהלת בעבור עבודתו.
עמלת דמי מערכת הנה דרישה עבור דמי מערכת שנגבים
דמי מערכת?
על ידי הפלטפורמות המנוהלות.

לא.

