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 22 /2019מכרז פומבי פומבי הנדון: המועצה האזורית מטה יהודה מכרז 

 למועצה האזורית מטה יהודה לקבלת שירותי יחסי ציבור, דוברות וניהול הפייסבוק

 2מס  מענה לשאלות הבהרה

  

  צבי תקשורת והוצאה לאור בע"מ חברת "להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מטעם: " 

 

 שאלה:

האם ההנחה שניתנת על ידי המציע מתייחסת לתמורה החודשית לשירותי היחסי ציבור,  –הצעת המחיר  .1
 בלבד או גם לסעיף קידום ממומן לדפי הפייסבוק ?  דוברות וניהול הפייסבוק

 תשובה:

יובהר כי ההנחה שניתנת על ידי המציע מתייחסת לתמורה החודשית בגין שירותי יחסי ציבור, דוברות  .1
ישולם למציע סכום קבוע וחודשי בסך של  וניהול הפייסבוק בלבד. עבור קידום ממומן לדפי הפייסבוק

 .אשר מהווה תקציב המועצה לצורך קידום ממומן לדפי הפייסבוק₪  2,000

 

 : " להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מטעם חברת " גולדפינגר תקשורת 

 שאלות:

הקובץ הזה לפני  צויין שלהצעה יש לצרף את קובץ שאלות ותשובות כפי שיוגשו אלייך. איך מוצאים את .1
 הגשת המכרז?

מיד  צריך למלא את התמורה המבוקשת וכתוב כולל מע"מ.  3.1בסעיף  -שכר טרחת היועץ -בהסכם 3סעיף  .2
 מלא בסעיף הזה? עם המע"מ או ללא?כתוב שהתמורה תשולם בתוספת מע"מ.... מה ל 3.2בסעיף אחריו 

 2,000שקידום ממומן לדפי הפייסבוק יהיה ( מצויין 8בטופס הצעת המשתתף להגשת הצעות מחיר )עמוד  .3
צעה שח בתוספת מע"מ. לא ברור מה אומר הסעיף הזה, האם זה הסכום נטו לקידום הממומן או שהוא הה

 שלכם לעמלת הטיפול של המשרד?
ביקשתם במכרז שנציג החברה ישהה יום בשבוע במועצה ובנוסף גם צויין נושא הסיורים בישובי המועצה.  .4

 החברה שיגיעו לפגישות ולסיורים? משלמת בנפרד נסיעות עבור נציגיהאם המועצה 
האם האישורים החתומים על ידי חברות הביטוח צריכים  –אישורים בגין הביטוחים  -בנספח ב' להסכם .5

בהמשך עם חתימת הסכם )לאחר זכייה במכרז( או שאתם מצפים לקבל פוליסות חתומות במעמד  להחתם
ההצעה. להבנתנו מדובר בלהתחייב מראש לעמוד בתנאי המכרז מבחינה ביטוחית אבל בפועל להחתים 

 ונזכה. חברות ביטוח על הפוליסות רק במידה

 

 

  
       



 

 

 תשובות
 

 מך זה.מסמך התשובות שנשלח לכלל המציעים כגון מס .1
בכל מקרה, מדובר בטעות סופר בהסכם, התמורה שתצויין  בהסכם בשלב זה. 3אין צורך למלא את סעיף  .2

 בו לאחר הזכייה הינה ללא מע"מ.
ההנחה הכוללת שתינתן על ידי המציע תחול גם על  –זה אומדן המועצה לתמורה חודשית עבור שירות זה  .3

 .שירות זה
וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה  כוללת את כל התשלומיםהתמורה  .לא .4

 . זה, לרבות החזר הוצאות נסיעות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא
 רק לאחר הודעה על זכייה.אישור קיום ביטוחים נדרש להיחתם על ידי החברה המבטחת  .5

 

 

  של תקשורת " :א –חברת " יותם אשל להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מטעם 
 :אלותש
 

שאלתי היא  שלמתי עבור רכישת חוברת המכרז. ואף קבלתי קבלה )מצורף(, אך לא קבלתי חוברת למכרז. .1
( או שישנה חוברת נפרדת   )בקישור המופיע מטה  האם החוברת היא הקובץ המצורף להודעה על המכרז

 לקבלה על סמך אישור התשלום המצורף.נוספת. באם קיימת חוברת נוספת אשמח 
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, ואם כן האם לציין  10בעמוד  3.1, צריך גם למלא את השכר בסעיף 8האם מלבד ציון אחוז ההנחה בעמוד  .2

 הקידום הממומן או לא. שכר כולל

 

 :תשובות
 

יש לצרף את כולן  – 2, תשובות לשאלות הבהרה 1קיימת חוברת אחת למכרז, תשובות לשאלות הבהרה  .1
 להגשה חתומות כפי שמצויין בהנחיות המכרז.

 רק את אחוז ההנחה. אין צורך למלא בהסכם. .2
 

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. 

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי. 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה 
 ההבהרה. 

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז. 

  

 בברכה,

 גילי אהרוני       

 מנהלת אגף מידע ותקשוב               

   חתימה   וחותמת   המציע : ________________  
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