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מכרז פומבי דו-שלבי מספר  - 236/2021לרכישת שירותי דוברות ,הסברה ויחסי ציבור
מסמך הבהרות מס' 1
להלן תשובות הקרן לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז שבנדון.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי
המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש
את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד
מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות
ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים
במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו ,בהתאם להוראת
סעיף  7למסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
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מספר הסעיף במכרז
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השאלה/בקשת ההבהרה

תשובות

הדובר הוא מי שיבצע אישית מטעם
הגדרת "הדובר":
הזוכה במכרז את מכלול השירותים
האם הדובר ישמש כ"פנים" של הקרן
וייצג את הקרן למול אמצעי התקשורת המפורטים במכרז על נספחיו.
השונים בראיונות ,או שמא מדובר
בדמות שתפעל מאחורי הקלעים ותנהל
את מערך הדוברות ,ההסברה והיח"צ
של הקרן?
"אפיון ובנייה של אתר אינטרנט עדכני בכוונת הקרן לפעול ,באמצעות
גורם חיצוני שטרם נבחר ,לשדרוג
לקרן":
ותיחזוק אתר האינטרנט שלה.
האם לקרן גורם שמתפעל את האתר
העלאת התכנים החדשותיים
מטעמם?
היות ולקרן אתר אינטרנט קיים ,האם תיעשה ע"י "הדובר" שייבחר,
הכוונה היא לספק ולנסח תכנים ,או גם בשיתוף עובדי הקרן.
לבנות ולתפעל את האתר על כל
המשתמע מכך?
במכרז מצוין סיוע בהעלאת תכנים
לפייסבוק ולאתר הקרן – האם הכוונה
לסיוע בכתיבת התכנים ו/או גם
בהעלאתם בפועל לערוצים השונים?

גם סיוע בכתיבת התכנים וגם
בפרסומם בפועל בערוצים השונים,
הכל לפי צרכי הקרן כפי שיהיו
באותה עת.
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סיוע בהעלאת תכנים באופן שוטף
לפייסבוק ולאתר האינטרנט של
הקרן:
האם לקרן גורם שמתפעל את
הנכסים הדיגיטליים מטעמם?
האם יש לספק ולנסח תכנים ,או גם
לתפעל את הנכסים הדיגיטליים
לרבות עיצוב?
האם מוסד אקדמי המתוקצב על ידי
המדינה (אוניברסיטה ,מכללה) וכן
תאגיד הכפוף למדינה (משרד
הדתות) והרשות המקומית (חברה
קדישא) עונים להגדרה של ארגון
ציבורי?
דוגמאות לכמה קמפיינים תיק
העבודות צריך לכלול?

.7

נספח ב' -אישור קיום אחריות מקצועית -משרדנו מייצג
גופים ציבורים וממשלתיים רבים
ביטוחים
ובמסגרת ההסכם עימם גבול
האחריות עומד על עד כ 1-מלש"ח.
האם ניתן להפחית את גבול
האחריות לסכום זה?

כיום ,אין לקרן התקשרות עם
גורם מקצוע חיצוני לשם תפעול
אתר האינטרנט .ראו גם תשובתנו
לשאלה  2לעיל .הדובר ידרש לסייע
בכתיבת התכנים וכן בפרסומם
בפועל בערוצים השונים .הכל
בשיתוף פעולה עם עובדי הקרן ועל
פי צרכי הקרן.
ההגדרה של ארגון ציבורי כלולה
בסעיף  14.3.2.1למסמכי המכרז.
מוסד אקדמי עונה להגדרה זו.
באשר לשני הגופים האחרים ,לא
ניתן להשיב לשאלה מתוך
הנתונים החסרים המופיעים בה.
תיק העבודות נועד לשקף את
עמידתו של המציע בדרישה
המפורטת בסעיף  14.3.2למסמכי
לפחות 3
המכרז דהיינו:
במהלך
קמפיינים/פרוייקטים
השנים  2017-2021שבמרכזם
הסברה ויחסי ציבור לארגונים
ממשלתיים ו/או ציבוריים ו/או
למיזמים בעלי אופי ציבורי.
אין שינוי מתנאי המכרז.

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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