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 2019 במאי 6
 תשע"ט ב' אייר                                          

לפיתוח למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור למשרד  19/02מכרז  -מענה לשאלות הבהרה 
 הפריפריה, הנגב והגליל

 
 1שאלה מספר 

פרויקטים השונים המצוינים באבני הכנת סרטוני תדמית והסברה עבור המשרד לפי דרישה עבור ה -מתייחס ל  4.17סעיף 
  הדרך.

האם מדובר בליווי תהליך הכנת סרטי תדמית עם ספקי המשרד או שהכוונה להכנת סרטי תדמית לרבות כתיבה, צילום, א. 
  עריכה וכו' באופן שנכלל בתמורה החודשית?

  האם מדובר על תשלום נוסף עבור כל סרט ? ב.
 :1מספר  תשובה

 הכנת הסרטיםמלא של דרש הספק לליווי יכאשר המשרד נדרש להפיק סרטים מקצועיים למטרות הסברה י. 1 .א
 .לע"מ /המשרד / לפ"מספקי העבודה תהיה מול  ריכהעו צילוםימי , כתיבה לרבות

תיעוד עבר ריכוזי חדשות, סרטונים בשטח תקשורתיות יוזמות חנוכות / אירועים כגון כאשר מדובר על ליווי  .2
 לרבות דף הפייסבוק הפצה לכתבים  ולצורכילאחר קיום אירוע  ו באופן מיידי לכתבים ולריכוזי חדשותשיופצ

 מלא ועצמאי. את החומרים באופן להפיקידרש  הספקיוטיוב וה

 אמור בפרק התמורה ובהתאם לאבני הדרך. בכל מקרה לא מדובר על תשלום נוסף מעבר ל .ב

 :2שאלה מספר 
כון הנכסים הדיגיטליים של המשרד וביניהם דף הפייסבוק של המשרד, אינסטגרם, יוטיוב ניהול ועדמתייחס ל 4.18סעיף 

  טלית נוספת בהתאם לצרכי המשרד.יומדיה דיג
האם קיים למשרד ספק/ בעל תפקיד בארגון לניהול מדיה דיגיטלית שאותו נידרש ללוות או שמדובר בניהול הנכסים 

  הדיגיטליים באופן מלא ?
 :2מספר תשובה 

 במשרד.דיגיטלית המדיה ה האמון עלאיש צוות  בתיאום עם  םיים הדיגיטלילנהל את הנכסהספק על 
 

 :3שאלה מספר 
כי המכרז צוות המשרד ומנהל הצוות נדרשים לזמינות לישיבות עבודה הן במטה והן בכל מקום בו תידרש על פי מסמ

 נוכחותנו. האם ישנה הערכה לשעות שבועיות/חודשיות ולאזורי פעילות גיאוגרפיים ?
 :3מספר תשובה 

 לעבור לירושלים המשרד עתיד .בתל אביבם ממוקה לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל משרדב הפגישות השוטפות יתקיימו
המתקיימות בנגב, בגליל ובפריפריה שונות ישנם אירועים ופעילויות בנוסף מעבר לכך,  .ידועהמעבר אינו מועד אך 

שעות מאחר פוקות( ואין באפשרות המשרד לכמת של הספק )נמדד לפי ת לגבי היקף השעות, הדבר תלוי ביכולת החברתית.
 כומת בפרק התמורה.והדבר נתון במספר משתנים כגון טיב כח האדם, קצב העבודה ועוד. היקף הפעילות מ

 
 :4שאלה מספר 

)כלומר את העלויות המשולמות לפייסבוק,  האם על התמחור לכלול את תקציב רכש המדיה לקמפיינים בדיגיטל .א
 ' לטובת הקמפיינים(? ;גוגל וכו

 מה סכום הערבות הנדרשת? נתון זה לא מצוין כלל... .ב
 :4מספר תשובה 

 מדיהשירותי הפרסום למשרדי ממשלה ניתנים על ידי לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( על כן, לא נדרשת רכישת  .א
 .במסמכי המכרז כאמורק. פסעל ידי ה

 מגובה ההתקשרות עם הספק לשנה. 5%אין צורך בערבות הצעה. ערבות הביצוע תעמוד על סך  .ב
 

 :5שאלה מספר 

שנים של משרד יחסי ציבור בלבד )ליווי יח"צ( ולא ניתן להרחיב זאת גם  3מדוע תנאי הסף בניסיון המציע למכרז הן 
 מהתוצרים הרצויים הם מעולמות הפרסום והסושיאל?  80% -כאשר ע"פ טבלת התמורה יותר מ למשרד פרסום,

 :5מספר  תשובה

רסום למשרדי ממשלה ניתנים על שירותי הפהמכרז אינו מיועד למשרדי פרסום אשר אין להם מחלקת יחסי ציבור. 
 . מהספק כן, לא נדרשת רכישת מדיה "מ( עלידי לשכת הפרסום הממשלתית )לפ
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 :6 שאלה מספר

למה  במכרז יש למלא בטבלה את היקף העבודה שבוצעה ללקוח: היקף מתקנים והיקף כספי לא כולל מע"מ. 33בעמוד 
  הכוונה בהיקף מתקנים?

 :6מספר תשובה 

 תוקן. 1נספח ב' 

 
 :7שאלה מספר 

 ניסיון קודם. - 5.10בעניין סעיף 

האם מתן שירותי יחסי ציבור וניהול פרויקטים / קמפיינים בתחומים דוברות, הסברה ויחסי ציבור עבור גופים  .ג
 ציבוריים / עמותות יחשבו כניסיון רלוונטי לטובת סעיף זה.

ו שירותים אלה ללקוחות החברה. נבקש לוודא שאכן כך מניסוח הסעיף עולה כי לא קיימת מגבלת שנים בה ניתנ .ד
 .הדבר

 
 :7מספר  תשובה

 על המציע לעמוד בתנאי הסף בהתאם לאמור במכרז. .א

 אכן כך הדבר. .ב
 

 :8שאלה מספר 

 האם הגשת מסמכי המכרז צריכים לכלול גם את תכנית העבודה המומלצת שלנו או שזה בשלב מאוחר יותר? .א
 הדרך?ריטיינר חודשי והיתר על בסיס הצלחה לפי טבלת אבני  20%האם הבנו נכון שהתשלום הוא  .ב

 
 :8מספר  תשובה 

 ון לאשר את תוכנית העבודה מול המשרד )כאמור בפרק התמורה(.שיידרש בשלב רא במכרז ההזוכ .א

 ניתן כריטיינר חודשי.מהתמורה  20%הדרך לביצוע כאשר מורה מצויינים אבני התבפרק  .ב
 

 :9שאלה מספר 

 בקש לקבל הצעות למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור, אבל לא פורט באיזו שפה, האם ניתןמין כי המשרד יבמכרז צו
לקהל דוברי רוסית בישראל אשר מהווה חלק גדול  רקלהשתתף במכרז כמשרד שעונה על כל הדרישות של המכרז אך פונה  

 רב אוכלוסייה?ומשמעותי בק
 :9מספר  תשובה

 .הערביתהשפה למתן שירות בשפה העברית ו שהדריכאמור במסמכי המכרז ישנה 
 

 :10שאלה מספר 

 :9בעמוד  5.10בהתייחס לסעיף  .א
חודשים. האם עבודה קבועה עם לקוח למשך  6קמפיינים שנמשכו לפחות \פרויקטים 3המציע נדרש להציג לפחות 

 מספר שנים נחשבת מבחינת הניסיון לסעיף זה?

לוקת העבודה בין המשרד המלווה לבין צוות דוברות המשרד בכדי שלא לתת תמחור מוגזם, נשמח להבהרה לגבי ח .ב
 או לחלופין להערכה משוערת של היקף העבודה בשעות או בחלקי משרה.

 :10 מספר תשובה

 לאותו לקוח.קטים אם מדובר במספר פרויגם חודשים,  היא הקובעת בהתאם לדרישה של שישה יםקטכמות הפרוי .א

 אגףהשל  יומשימותאגף תקשורת דוברות והסברה במשרד, בתיאום עם  ק נדרש לספק את האמור במכרזהספ .ב
 .3ראה תשובה לשאלה מספר לגבי היקף העבודה  .ושר אינן נכללות במכרז מבוצעות באופן מלא על ידיא
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 : 11שאלה מספר 

לפי  20%ורק  אכן לפי קמפיינים/סיורים/חנוכות? האם התמורה היא  , התמורה:  21למכרז, סעיף  17עמוד  .א
על פי ההערה בתחתית הדף  לפי קמפיינים? 20%ו   ריטיינר  80%את היחס?  האם ניתן לשנות  שי?ריטיינר חוד

 האומרת שהגורם המקצועי רשאי לבצע התאמות בטבלה, זה אפשרי.

 האם יש אפשרות שהעותק השני יהיה מודפס ) כלומר העתק של המקורי( ?  .ב

 האם יש צורך למלא את נספח י"ח או ניתן להסתפק כרגע רק בראשי תיבות? .ג
 :11מספר  תשובה

 לא ניתן לשנות את היחס. .א

 ניתן לצלם את המקור ולהגיש את הצילום כעותק שני. ,כן .ב

 ניתן להסתפק בחתימה בראשי תיבות בלבד על ידי המציע.בשלב ההצעה  .ימלא רק הזוכה במכרזנספח י"ח  .ג

 
  :12שאלה מספר 

. 1. אך ברשימת הנספחים ובמסמכי המכרז אין נספח ז'1מצוין שיש לצרף ערבות הצעה לפי נספח ז' 29.1בסעיף  .א
 האם יש צורך בערבות הצעה? אם כן, לפי איזה נוסח ובאיזה סכום?

  .מבקש לוודא שהצעת המחיר שאנחנו מתבקשים לרשום היא לשנה .ב
  :12מספר  תשובה

 תוקן. 29.1סעיף  .א

 שמורה הזכות להארכת ההסכם כאמור במכרז. למשרדחד עם זאת הוא לשנה. יבהצעת המחיר הסכום  .ב

 
  :13שאלה מספר 

 20%  ודא שהצעת המחיר שנציע היא שנתית ורקהצעת המחיר: מבקש לו – 76בהתייחס לנספח כ"א עמוד  .א
חודשים. כלומר בהצעת המחיר אנחנו לא מציינים את סכום  12-ממנה מהווה הריטיינר אשר מתחלק ל

 הריטיינר החודשי אותו אנחנו מבקשים.

האם  רותם לרבות היקף ההתקשאנחנו מחוייבים ללקוחותינו לסודיות לגבי ההסכמים המסחריים שלנו מול .ב
 יהיה מקובל? אם לא איזה נוסח יתאים מבלי לציין סכומי והיקפי התקשרות?  נוסח "עומד בתנאי המכרז"

 33בעמוד  למה הכוונה ב"מספר מתקנים" המופיע בטור האמצעי של הטבלה? – 33בעמוד  1בהתייחס לנספח ב' .ג
למה  ללקוח: היקף מתקנים והיקף כספי לא כולל מע"מ.במכרז יש למלא בטבלה את היקף העבודה שבוצעה 

  הכוונה בהיקף מתקנים?

בטופס המנעות מניגוד עניינים אנו מתבקשים לציין שם של אדם שהוא  – 44בעמוד  1בהתייחס לנספח ט .ד
 הבעלים המלא של המציע, אך לחברה שלנו יש מספר בעלים. נא התייחסותכם.

רשום בראש הטופס שעל כל העובדים לחתום על המסמך אך איון נוסח  – 44בעמוד  1בהתייחס לנספח ט .ה
 שמתאים לחתימת עובדים ואין מקום המאפשר חתימת עובדים. נא התייחסותכם.

  :13מספר  תשובה

 וכוללת את מלוא התמורה. . היא שנתית הצעת המחיר .א

בנוסח "עומד בתנאי  לא ניתן להסתפק .סוגית סודות מסחריים ו/או סודות מקצועייםבנוגע ל 27.2סעיף ראה  .ב
 המכרז" אלא להביא את הנתונים כנדרש במכרז לעיון ובחינת ועדת המכרזים.

 תוקן. 1נספח ב'  .ג

 תום על טופס הימנעות מניגוד עניינים על הנוסח המופיע במסמכי המכרז.על כל אחד מהבעלים לח .ד

 .על התחייבות זו וכל עובד מטעמו יחתמו המציע 3למכרז התווסף נספח ט'  .ה
 

  :14מספר  שאלה
סעיף זה סותר את נספח ה׳ למכרז, בו קיים אישור  הסעיף האמור אוסר על שימוש בקבלני משנה. 2.9שאלה בקשר לסעיף 

 אנא הבהירו האם השימוש בקבלני משנה אכן מותר. ה בהצעה.מפורש לשימוש בקבלני משנ
  :14מספר  תשובה

 לא ניתן להשתמש בקבלני משנה. 
 

 


