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 הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק יחיד  

 

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,    4( ותקנה 18)3הבקשה מסתמכת על תקנה  

 . 2010-תש"ע 

   .Google Ireland Ltdעל כוונתה להתקשר עם    ההאקדמית גליל מערבי מודיעהמכללה 

 קידום ממומן בגוגל בפלטפורמות השונות שבאחריותה  מתן שירות /לביצוע כספק  

 

 . מצ"ב חוות הדעת של היחידה המקצועית כי מדובר בספק יחיד

 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לצופית רואש רכזת רכש במכללה  

 . tzofitr@wgalil.ac.il.במייל  10:00 עד השעה  18/11/2020מיום ד' וזאת לא יאוחר 

 לפניה יש לצרף את הפרטים הבאים: 

 שם ופרטי התקשרות של הפונה; .1

 שם ופרטי התקשרות של הספק המוצע;  .2

 פרטים בדבר ניסיונו והתמחותו של הספק המוצע בנושא ההתקשרות.  .3

 

 ה חסרת פרטים כנדרש לעיל לא תיבחן על ידי המכללה. פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון או פני

 המכללה רשאית לפנות לספק המוצע בבקשה לקבלת הבהרות והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 בברכה, 
 צופית רואש 
 רכזת רכש  

 האקדמית גליל מערבי 
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 לכבוד, 
 ועדת המכרזים 

 
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון: 

הינו ספק יחיד לביצוע ההתקשרות נשוא      Google Ireland Ltdהרני לאשר כי למיטב ידעתי הספק  

 בקשה זה וכמפורט מטה. 

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,    4( ותקנה 18)3הבקשה מסתמכת על תקנה  

 . 2010-תש"ע 

 

קניית מדיה עבור המכללה האקדמית גליל מערבי במגוון הפלטפורמות שמציעה     - מהות ההתקשרות .1

 .   googleחברת 

 גוגל ישראל.  : ספק .2

 שוטף.  - תקופת ההתקשרות .3

רכישת  המאפשרת   הפרסומית של חברת גוגל הינה החברה היחידה פלטפורמהה - נימוקים  לספק יחיד .4

 מדיה מגוונת, טירגוט והגעה לקהלי יעד רחבים ממוקדים על ידי פלטפורמות שונות כמו: 

4.1. Search -מנוע חיפוש רב עוצמה 

4.2. GDN - ,מוגדר   קהל יעד לפיחזק המאפשר להציג מסר שיווקי  פרסומי  כלי  רשת המדיה של גוגל

 '. וכו  קטגוריות מראש על פי בחירת מילות מפתח או נושאים, על פי 

4.3. youtube .  

 

 

 בהליך פטור ממכרז כספק יחיד.  Google Ireland Ltdלאור הנימוקים לעיל מבקשת המכללה להתקשר עם 

 

 בברכה, 

 רוית ליטן  

   שיווק   ת מנהל

 האקדמית גליל מערבי 

 

 


