
 

 

 2102מאי  22  תאריך :     לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 י"ד אייר תשע"ו                       

 
 12-2102-1220סימוכין :           
 
 

  לכבוד 
________ 
________ 
________ 
________ 

 
 שלום רב,

 
 למתן שירותי פרסום ושיווק  012102מענה על שאלות מכרז   :הנדון 

 עבור המרכז הרפואי הלל יפה
 
 

"המרכז הרפואי"( בנוגע  –בהמשך לשאלות הבהרה שהופנו למרכז הרפואי הלל יפה )להלן 
 להלן התייחסות המרכז הרפואי:"המכרז"(  –למתן שירותי פרסום ושיווק )להלן  012102למכרז 

 
 שאלה: .1

ברור האם בשלב זה יש לצרף מסמך אסטרטגיה של פעילות שיווקית עבור המרכז לא 
הרפואי הלל יפה או לצרף מסמך אסטרטגיה של פעילות שיווקית שנעשה על ידנו ללקוח 

 אחר מתחום דומה.
 

 תשובה:
למסמך א' למסמכי המכרז יש לצרף דוגמאות עבור  2.2 -ו 2.0בהתאם לסעיפים 

הצעת אסטרטגיה כללית  וגםהמציע במהלך חמש השנים האחרונות  ביצעעבודות אותן 
 ובהתאם לקבוע בסעיפים הנ"ל: שתתאים למזמין

 
 פרסום, שיווק, מיתוג ו1או מיתוג  דוגמאות לעבודותהמציע יצרף להצעתו  2.0"

 , לרבות מסמך המעיד על אותן ביצע במהלך חמש השנים האחרונותמחדש      
 תוצאות העבודה.     

 
 , שתכלול המלצה על תהליכי שיווק, פרסוםיציג אסטרטגיה כלליתהמציע    2.2 

 . יש יובהר כי נדרש רעיון אסטרטגי ראשוני. המתאימים למזמיןומרקום,          
 לכלול ניתוח של לפחות אחד מהמהלכים1קמפיינים הכולל את פירוט       
 המהלך, האסטרטגיה ותוכנית המדיה."    
 ות אינן במקור מ.ד()ההדגש   

 



 

 

 :שאלה .2
 עלותבהערות כי דף פייסבוק, נרשם  –למסמכי המכרז  22בטבלת העלויות עמוד 

 ."העלאת טאבים יעודייםחודשית לפעילות תכלול, בין היתר "
 איזה טאב ומה הוא יכיל, כיוון שזה משנה את התמחור.

 
 תשובה:

 הטאב.הכוונה היא להקמת טאב, ללא התייחסות לאופי פעילות 
 

 שאלה: .3
האם חייבים לרכוש את מסמכי המכרז או שניתן להוריד את המכרז מאתר המרכז 

 הרפואי?
 

 תשובה:
על המציע לרכוש לתנאי הסף שבמסמך א' למסמכי המכרז: " 2.2בהתאם לקבוע בסעיף 

 יש לצרף קבלה על רכישת המסמכים להצעה במכרז. ."את מסמכי המכרז
 

מוזמנים למשרדי  2211012102המכרז לפני ו1או ביום מציעים שרכשו את מסמכי  .4
דוגמת הילעלון ודוגמאות  -המזמין על מנת לקבל את מסמכים ח' וט' למסמכי המכרז

קיימת אפשרות לקבל המסמכים הנ"ל גם  לחומר פרסומי קיים של המרכז הרפואי.
 באמצעות הדואר האלקטרוני.

 
 במכרז: על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם

 
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם כל האמור בו.

 יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום.
 
 
 

 בכבוד רב,

         
 מיכל דיקשטיין, עו"ד

 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי
 וועדת המכרזיםמרכזת 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים, כאן

 כאן ד. נבו, דוברת,גב' 
 כאןע. דוברת, גב' ד. הירש פדני, 

  תיק.


