
 
 

 
 

 

  – 8/20מכרז פומבי מס' 
 למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

נספח   .1
 -א'

מפרט 
ואמנת 
 שירות

"לספק תהיה אפשרות  4.3
לנהל כל קבוצת בנפרד, על 
מנת להתאים לכל קבוצה 
את ההטבות המתאימות 

 ביותר".

יכולת לניהול נפרד של 
האוכלוסיות : בוגרים, 

סטודנטים, עובדים. האם 
נדרשת הקמה של שלושה 

אתרים/ממשקים נפרדים לכל 
אחת מהאוכלוסיות  ? או רק 
מערכת ניהול שיכולה לפלח 

 ים בנפרד ?נתונ
 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

 
 

"כל פלטפורמה שונה  5.3   .2
נוספת אשר הספק יפתח /

עבור האוניברסיטה .. 
יהיה בממשק מלא לאתר 

האינטרנט של 
האוניברסיטה וכן 

לאפליקציה הקיימת של 
האוניברסיטה וספק 

יעבוד בשיתוף פעולה מלא 
 עם הספק המנהל.. " 

האם הכוונה בסעיף זה 
שבאתר/ באפליקציית 

האוניברסיטה תהיה גישה 
ויימצא לינק שיוביל לאתר 

 אפליקציית ההטבות ?/

הכוונה שאתר 
ההטבות יתממשק עם 

אפליקציית 
 האוניברסיטה

לרבות באמצעות 
אמצעי זיהוי 

)שיאופיינו ויפותחו 
כל צד  –ע"י הצדדים 

יהיה אחראי לפיתוח 
בצידו( כדי לאפשר 

 גישה 
מאובטחת ומוטמעת 

באפליקציית 
האוניברסיטה, וכן 

 באתר האוניברסיטה.
 
 

שירות   .3
לקוחות 

 טלפוני

"מוקד השירות הטלפוני  19
יפעל ויספק שירות בשעות 

ה' בין -הבאות.." ימים א'
יום ו'  8:00-17:00השעות 

 8:00-13:00בין השעות 

הנדרש לניהול  המוקד הטלפוני
 הפרויקט:

 מהי כמות השיחות הצפויות?
יהיה לתמחר את האם ניתן 

עלות המוקד הטלפוני בהתאם 
לפרמטרים שימסרו ע"י 

של צפי שיחות יברסיטה האונ
 נכנסות?

המוקדים הטלפונים בתחום 
אתרי תרבות ופנאי וניהול 

מועדונים פועלים לרוב החל 
בבוקר, נשמח אם  9:00מהשעה 

יתאפשר להמשיך באותה 
 המתכונת. 

 

המציע אמור לתמחר 
את הפעלת המוקד על 

בסיס כמות חברי 
המועדון של 

האוניברסיטה וניסיונו 
בהפעלת מוקדי שירות 

 בתחומים דומים. 
ניתן להפעיל את 

 09:00המוקד משעה 
 בבוקר. 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

מהו היקף הסבסוד השנתי      .4

מתחייבת  שהאוניברסיטה

 לכלל ההטבות?  להשקיע

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 

מהו היקף הפרסום/השיווק      .5
 שהאוניברסיטההשנתי 

עבור   מתחייבת להשקיע
 קידום המועדון?

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 

 
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 

 
 בברכה,
 אוניברסיטת אריאל
 בשומרון

 
 
 
 

                                                                                                            תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    


