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 20/8לשאלות הבהרה במסגרת מכרז פומבי מס'  תשובות: הנדון
 נכסים דיגיטלייםלמתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול 

 
 
 להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין ביחס למסמכי המכרז שבנדון. .1

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל  .2
כשהוא חתום  על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו,ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. 

 . , במקום המיועד לכךבסופו

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לפרט כלשהו, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,  .3
 או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה מידע הנוגע לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל  .4
 זאת על אחריותו בלבד. המסתמך עליהן עושה

 מענה שאלה הפניה 
 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

מבוקש להבהיר האם שני מציעים  32סעיף   .1
המשתפים פעולה במסגרת פרויקטים 

 רשאים להגיש הצעה במשותף.

 אין שינוי בתנאי המכרז.
ההצעה תוגש על ידי כמפורט בסעיף, 

, כאשר כל ישות משפטית אחת בלבד
והאישורים הנדרשים המסמכים 

במכרז, יהיו על שם המציע במכרז 
 .בלבד

מבוקש כי ועדת המכרזים של המזמין  9.2.1סעיף   .2
תאשר את הגופים הבאים כגופים 
ציבוריים, בנוסף על אלו המצוינים 

 בסעיף: 
חברת התעופה אל על; רשת מלונות 
דן; בנק מזרחי טפחות; קבוצת 
יוניליוור; עמותת יד שרה; עמותת 

 גדולים מהחיים.

הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי 
 המכרז. 

מבוקש לאפשר למציעים להגיש את  34סעיף   .3
ההצעה )לרבות ההצעה הכספית( 

 באופן מקוון.

אין שינוי בתנאי המכרז. ככל שבמועד 
הגשת ההצעה תתקיים מניעה חוקית 
להגשה פיזית של ההצעה למכרז, 
תימסר הודעת עדכון בנושא 

 המכרז.למשתתפי 
 ;9.2.3סעיף   .4

 - 49.1סעיף 
אמת מידה מס' 

2 

מבוקש להבהיר את היחס בין 
להצגת  9.2.3הדרישה בתנאי הסף 

ניסיון במתן שירותי ייעוץ לגוף אחד 
לפחות בתחום התיירות, לבין האמור 
בפירוט אמת המידה, לפיו יש לפרט 
ניסיון ביחס לשלושה גופים בתחום 

 התיירות. 

 עיפים. אין סתירה בין הס
חובה להציג ניסיון במתן שירותים 
לגוף אחד בתחום התיירות לפחות, 
בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי 
הסף. עם זאת, במסגרת בחינת איכות 
ההצעה תינתן עדיפות להצגת גופים 

 . לכל היותרנוספים, עד שלושה גופים 



 

מבוקש לאפשר הגשה של "עותק  77-79סעיפים   .5
יסמן המציע נתונים מושחר", על גביו 

או מידע שלדעתו מהווים סוד 
מקצועי ו/או מסחרי שאין לגלותם 

 ליתר המשתתפים בהליך המכרזי.

המציע רשאי לצרף לכל מעטפה עותק 
נוסף שבו יסמן המציע, על גבי 
הטקסט, מידע, נתונים, מסמכים 
וכיו"ב שלדעתו הם בגדר סוד מקצועי 
ו/או מסחרי שאין לגלותם ליתר 
המשתתפים, בהתאם להוראות חוק 
חובת המכרזים, התקנות והפסיקה. 
הסימון כאמור ילווה בנימוק, 
בהתחשב בהוראות הדין והפסיקה. 

סמכות ההכרעה  ,על פי התקנות
נתונה לוועדת המכרזים. יחד עם זאת, 
הוועדה מעוניינת לקבל את 

 התייחסות המציע מראש. 
 

אי התייחסות כמוה כהסכמה לכך 
ם שבהצעתו שאינם מסומנים שהחלקי

כאמור, אינם בגדר סוד 
מקצועי/מסחרי. למען הסר ספק, 

 ((6מסמך א')טופס ההצעה הכספית )
חשב כסוד ישל הזוכה במכרז לא י

 מסחרי/מקצועי.
 

על עותק ההצעה שיצורף לשם סימון 
מידע שלדעת המציע הינו בגדר סוד 

 – 8/20"מכרז מקצועי/מסחרי יצוין 
ו בגדר סוד סימון מידע שהנ

 .מקצועי"
 הסכם ההתקשרות –מסמך ב' 

מבוקש להבהיר אילו מסמכים יש  1.3.1סעיף   .6
להסכם במועד הגשת  נספח א'לצרף ל

 ההצעה.

אין צורך בצירוף מסמכים כלשהם 
לנספח זה. כמצוין בסעיף, הצעת 
הספק הזוכה על נספחיה תצורף 

 כנספח א' להסכם. 
יש לצרף את מבוקש להבהיר האם  1.3.2סעיף   .7

להסכם  'בנספח ת כההצעה הכספי
 במועד הגשת ההצעה.

ההצעה הכספית תוגש במעטפה 
 36.2נפרדת בלבד, כמפורט בסעיף 

להזמנה. אין לצרף מסמכים כלשהם 
 נספח ב')לרבות ההצעה הכספית( ל

 להסכם.
 תצהיר להוכחת ניסיון המציע –( 3מסמך א')

המסמך בפורמט לקבל את  מבוקש כללי  .8
טופס המאפשר מילוי של הפרטים של 

הנדרשים או לחילופין מבוקש לאפשר 
את הצגת המענה לתצהיר כשהוא 

 .מודפס, על גבי מסמך נפרד

ניתן להגיש את המענה לתצהיר על גבי 
מסמך נפרד, ובלבד שהוא יהא בנוסח 

, לרבות חתימה על ידי (3מסמך א')
מורשי חתימה מטעם המציע ואימות 

 כדין.  
 תכולת השירותים – 'נספח ג

-10.8סעיפים   .9
10.9 

מבוקש לקבוע כי עיצוב גרפי לא יכלל 
בסכום התמורה עבור השירותים 
במכרז, ותשולם בגינו עלות תשלום 
לספק חוץ, בהתאם לאישור מראש 

 .של המזמין לסכום העלות

הבקשה מתקבלת. ככל שהשירותים 
המבוקשים יכללו עיצוב גרפי, יידרש 

אישור המזמינה הספק לקבל את 
 מראש ובכתב לשירותים אלו.

 אישור קיום ביטוחים – (1)ד' נספח
מבוקש להבהיר האם הביטוחים  כללי  .10

הנדרשים הינם תנאי הכרחי 
 להשתתפות במכרז.

הדרישה להגשת אישור בדבר קיום 
תחול  (1נספח ד')הביטוחים בנוסח 

על הזוכה במכרז בלבד, בהתאם 
להסכם  10.2להוראות סעיף 

ההתקשרות. אין צורך להגיש את 
 האישור האמור במועד הגשת ההצעה.

להפחית את גבול  מבוקש 41.1.15 עיףס  .11
האחריות/סכום הביטוח בגין 

 .מיליון ש"ח 1 -אחריות מקצועית ל

 הבקשה מתקבלת. 
" המופיע 4,000,000במקום הסכום: "

בשורה של אחריות מקצועית תחת 



 

העמודה של גבול האחריות/סכום 
הביטוח/סכום, יבוא הסכום: 

"1,000,000." 
 

 ,רב בכבוד
 

 "מבע המלח ים להגנות הממשלתית החברה                                                 
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