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 תשובה  סעיף תוכן הפניה מס'

בהגדרה של היקף שנתי ממוצע של  - 5.5סעיף  2בעמ'  .1

האם  –אלף שקל בחמש השנים שקדמו למועד האחרון  150

, בהסכמים ארוכי 2018ניתן לכלול לקוחות שהצטרפו בשנת 

הכנסתם השנתית תעלה טווח )למעלה משנה(, אשר 

 בשנה? ₪אלף  150בשיעור ניכר על 

 

 150,000אנו נסתפק בלקוח אחד לפחות עם היקף התקשרות ממוצע של לפחות  5.5סעיף  2עמ' 

 לשנה כולל מע"מ. ₪

 .2018ניתן לכלול לקוחות שהצטרפו בשנת 

   למכרז: 5.5להלן נוסח מעודכן של סעיף 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שירותי  5במהלך 

יחסי ציבור לפחות לחמישה לקוחות ומתוכם לפחות לשלושה לקוחות שהינם גופים 

ציבוריים ו/ או חברות הייטק וטכנולוגיה וזאת בהיקף התקשרות ממוצע של לפחות 

לעיל. לצורך זה "גופים ציבוריים אחד מחמשת הלקוחות ללשנה כולל מע"מ  ₪ 150,000

מודגש כי, לניסיון עם חברות  .1993-" כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים , תשנ"ג 

 .3הייטק וטכנולוגיה תינתן עדיפות בשלב בדיקת האיכות כמפורט בפרק 

אין לנו לקוחות  לקוחות שהם גופים ציבוריים 2 יש לנו רק  .2

 מתחום הטכנולוגיה

  לקוח במשבר מזמן לא היה לנו

כמו כן אינני בטוחה שלקוחותינו עונים על ההגדרה 

אלף שח בשנה תשלום  150התקציבית של 

 מגיעים לסכום זה(  למשרדנו)קרוב לכך אך לא

נסיוננו ביחסי ציבור בכלל ובלייף סטייל -מצד שני

-תעשייתי–בפרט)אצלכם למשל אלו מחלקות העיצוב 

 .חזותי( גדול מאוד -פנים

 .לעיל 5.5למעט סעיף  אין שינוי בדרישות תנאי הסף במכרז 

 הגשת הצעה למכרז הינה לשיקול המציעים.

 



 האם לגשת למכרז?-רותיבעקבות הע

 

 

 

 

3. 
  -5.4ביחס לסעיף 

משרדנו עומד בתנאי הסף, אך נרשם והתאגד לפני פחות 

מחמש שנים. שותפי המשרד פעילים בתחום יחסי 

הציבור והתקשורת במשך יותר משני עשורים. עובדי 

המשרד הבכירים פעילים בתחום היח"צ והתקשורת מעל 

 חמש שנים. 

 האם נוכל להתמודד במכרז?

 

 5.4סע'  2עמ' 

 

 .לעיל 5.5למעט סעיף  הסף במכרזאין שינוי בדרישות תנאי 

 הגשת הצעה למכרז הינה לשיקול המציעים.

 

 

החברה שבבעלותי מעניקה שירותי ייעוץ אסטרטגי  .4

למכללת שנקר שלא בנושאי עיצוב, או בנושאים 

אקדמיים, אלא בענייני תקשורת פנים ארגונית , 

 ונושאים הקשורים ליחסי עבודה עבור פרויקט זמני. 

 הבהרתכם האם אני כשירה לעמוד בתנאי הסףנא 

 

 .שירותי היחצ לעניין סעיף ניגוד העניינים הנ"ל  מפורטים במסמכי  המכרז 5.8סעיף  2עמ' 

מסמכי המכרז ל המצורףבכל מקרה של חשד לניגוד עניינים יש לפרט בתצהיר 

לשיקול דעת ועדת  . הנ"ל יועמדאת השירותים הניתנים למתחרה המכון

 המכרזים.

 



 

 שה.יא  שבשליטתנא הבהרתכם לגבי מדיניות עסק  .5

 
 מדיניות המכון בנושא הינה בהתאם לאמור בחוק חובת המכרזים. 

 

האם שירותי יחסי הציבור שבמכרז כוללים גם ניהול  .6
שישנו וספק נפרד  מדיה ברשתות החברתיות? או 

 העוסק בדיגיטל?

 

 .מכרז זה אינם כוללים ניהול מדיה ברשתות החברתיות השירותים נשוא 

 

רשום כי "ההצעה תוגש  2.10.6סעיף  11בעמוד      .7

 על גבי מסמכי ההצעה בלבד" :

 

א. האם יש אפשרות לקבל את החלק הזה 

במסמך וורד כדי למלא את הנתונים באופן 

 ממוחשב ולא בכתב יד?

ב. האם בנוסף למסמכי המכרז, מסמך ההצעה 

והנספחים, ניתן יהיה במידת הצורך, לצרף 

מסמך וורד שלנו המפרט אודות החברה, הצות, 

 היכולות וכו'?

 

סע'  11עמ' 

2.10.6 

ניתן לצלם את הטבלאות מס' פעמים ולמלא ידנית. יש לאמת את כלל  .א

 הנתונים בטבלאות ע"י עו"ד כנדרש במסמכי המכרז.

החברות אשר יגיעו לשלב זה יפרטו אודות החברה  -בשלב הפרזנטציה .ב

 והצוות.

 

 הינהפוליסת אחריות מקצועית  – 4סעיף  39עמוד  .8

האם  –פוליסה יקרה מאד )אלפי דולרים בשנה( 

 זהו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז?

 

 אין שינוי בדרישות הביטוח במכרז. 

 

אשמח  –במכרז  35שבעמוד  1בהתייחס לנספח ה'        .9

לדעת אודות כמה משברים בהם טיפלנו נדרש לפרט 

 נדרש לפרט עבור שני משברים עד עמוד לכל משבר.  35עמ' 



בחומר הכתוב שנגיש לכם, וכן באיזה היקף פחות או יותר 

 מצופה שנפרט לגבי כל משבר כזה.

שיש להגיש  2.8.1: בסעיף 10שבעמוד  4צוין בפרק  .10

ההצעות במועד האחרון כמפורט, ובסעיף את 

צוין שהצעות שלא תמצאנה עד לתאריך  2.8.2

והשעה הנקובים לא תובאנה לדיון. ההתייחסות 

ובו  5היחידה למועד ההגשה נמצאת בעמוד 

, ולא 20/1מצוין שהמועד האחרון להגשה הינו 

מצוין טווח השעות. נשמח לדעת בין אלו שעות ב 

האם ניתן להגיש אך ורק  – ניתן להגיש, וכן 20/1

 במועד זה ולא גם לפניו?

 

 10:00-14:00בין השעות  20.1.19המועד להגשת הצעות ביום  

האם לגיטימי לצרף פרופיל כללי של המגיש למרות  .11
 שפרט זה אינו מופיע בדרישות המכרז?

 

 .7ראה תשובה מס'  



על מנת לדעת מתיי אפשר לסגור את מסמכי ההגשה  .12

חשובה תשובתכם מהו המועד האחרון בו 

יפורסם מעל ידכם באתר מסמך התשובות לכלל 

השאלות שתקבלו, אשר אותו יש לצרף למסמכי 

 לא מופיע פרט זה. 5ההגשה. בעמוד 

 

 6.1.119  

 

 

המציעים נדרשים לעמוד בתנאי סף, הכולל שלושה  .13

 150,000לקוחות המקבלים שירות בתקציב שנתי של 

לצערנו, מדובר בתקציבים בהיקף שכבר כמעט ואינו  ש"ח.

קיים בעולם יחסי הציבור בשנים האחרונות, ועל כן 

נבקשכם לבחון את הסעיף מחדש ואולי לשנותו באופן 

שיוכל להעניק הזדמנות למשרדים מצוינים לגשת 

  ולהתמודד על אספקת שירותים למכון.

 .1ראה תשובה מס'  5.5סעיף  2עמ' 

 

 


