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 155/מכרז פומבי מס' 
 ציבור למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי

 
 מענה לשאלות הבהרה

 לכבוד

  155/ המשתתפים במכרז

 

 שלום רב, 

 
ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף  המזמיןלשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי התייחסות להלן 

 ת אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. להזמנה, הבהרו 16

 

ועל המציע מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, 

  בתחתית מסמך זה.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע 

 

כדי להוות הסכמה  אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה,

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי 

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 הפניה מענה שאלה #

עמידה בתנאי האם ניתן להוכיח   .1

הצגת מספר הסף באמצעות 

גופים ציבוריים, כאשר לכל אחד 

משך שירותים בסופקו מהגופים 

 שנים?   3 -פחות מ

לא. הדרישה הינה להוכחת ניסיון במתן שירותי 

 לכל אחדייעוץ לשני גופים ציבוריים, כאשר 

 . שנים לפחות 3מהגופים ניתנו השירותים במשך 

 להזמנה 9.3סעיף 

 מחקרי שוקאינו מבצע מציע   .2

. האם ניתן להוכיח עמידה בעצמו

בתנאי הסף באמצעות קבלן 

על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו או באמצעות 

 להזמנה.  9.1בעל מניות או שותף, כמפורט בסעיף 

ביצע אין מניעה להציג פרויקטים בהם המציע 

 להזמנה 9.6סעיף 
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 X__________ 

     חתימת המציע

 משנה?
באמצעות קבלן משנה, ובלבד מחקרי שוק 

)קרי: המציע  מהמציעישירות שהעבודה הוזמנה 

הסתייע בקבלני משנה על מנת לבצע מחקר שוק 

 . שהוזמן ממנו(

מסמך ג'  האם ניתן לקבל את  .3

 ?בפורמט וורד לצורך מילויו

 יישלח למציעיםבד בבד עם פרסום הבהרה זו, 

קובץ  על גבי מסמך ג' ששילמו דמי השתתפות

  ., באמצעות דוא"לבפורמט וורד

אין לשנות את המסמך ו/או את שדותיו. יש 

להקפיד למלא את כל השדות הנדרשים באופן 

וכן להגיש את  שבמסמך מדויק בהתאם להנחיות

 המסמך חתום ומאומת כדין. 

 מסמך ג'

האם הזוכה במכרז יידרש לבצע   .4

את מחקרי השוק, קבוצות 

המיקוד והסקרים בעצמו, או 

שיוכל להיעזר לשם כך בקבלן 

 ?מטעמוה משנ

או אין מניעה כי מחקרי השוק, קבוצות המיקוד 

יבוצעו באמצעות קבלן משנה, תוך ליווי הסקרים 

ופיקוח של הזוכה במכרז, ומבלי לגרוע מאחריותו 

לשירותים הניתנים על ידי של המציע המלאה 

 קבלן המשנה מטעמו. 

להסכם  6.1.8סעיף 

 מסמך ז' -

האם עלות מחקרי השוק,   .5

קוד והסקרים קבוצות המי

 החברהתשולם בנפרד על ידי 

 ?)כתוספת לתשלום החודשי(

עלות מחקרי השוק, קבוצות המיקוד והסקרים 

 בתשלום נפרד למציע החברהתשולם על ידי 

לתשלום החודשי על פי ההצעה  וכתוספת

מראש  החברה, ובלבד שניתן אישור הכספית

, והכל בכפוף לנהלי כל עבודה ולעלותהובכתב ל

  החברה.

 כללי

 
 בכבוד רב,

 
 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ


