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 להקמה, תפעול טכני, ניהול ועיצוב גרפי של פלטפורמות שיווק ומדיה חברתית -19/7מכרז : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 החברה רותוהבה תשובות שאלות הבהרה סעיף מס"ד
 סים"למתנ

כל תנאי  1
 הסף

נבקש שהניסיון יחשב גם במקרה והמציע 
מעוסק מורשה לחברה בע"מ במהלך  התאגד

 שנים הנדרשות. 3ה
ויהיה ניתן להציג את הניסיון של העוסק 

 והחברה יחדיו לצורך סעיף זה.
 

( לתנאים 1לעניין סעיף ט)
 הכלליים: 

החברה תכיר בניסיון 
 מציע, כדלקמן: 

רשאי מציע לזקוף לעצמו 
ניסיון של אחר, למשל, 

כאשר כל פעילותו של בעל 
הניסיון משתלבת 

בפעילותו של המציע, כמו 
במקרה שבעל עסק מקים 
חברה ומזרים לתוכה את 

כל פעילותו, או כאשר 
חברה ממוזגת לתוך חברה 

אחרת. חריג זה לא חל 
כאשר נעשית שותפות בין 

גופים או אנשים שונים, 
שהשליטה או ניהול  באופן

העסק שוב אינם נעשים 
אך ורק על ידי מי שניהל 
את העסק הקודם, אלא 

עוברים לקבוצה שונה של 
 .בעלי שליטה

 
על המציע לפרט את 

הניסיון הכולל הנדרש על 
מנת להוכיח עמידה מלאה 

)של  בתנאי הסף הנדרשים
 .שתי ההתאגדויות(

על המציע לצרף כל  ,כמו כן
מסמך התומך בהוכחת 



בתנאי המלאה עמידתו 
 הסף הנדרשים.

נבקש שהיקף הכספי יחשב גם במקרה והמציע  . ה1סעיף  2
מעוסק מורשה לחברה בע"מ במהלך  התאגד

 שנים הנדרשות. 3ה
ויהיה ניתן להציג את המחזורים של העוסק 

 והחברה יחדיו לצורך סעיף זה.
 

 לעיל 1ראה סעיף 

. 1סעיף  3
 2ב.

יציג לחלופין תעודת  נבקש שמנהל הפרויקט
 מכרז זה. הנדסאי ותעודות מקצועיות בתחומי

 

( למסמכי 2()ב()1סעיף ט)
המכרז )תנאים כללים( 

 ישתנה כדלקמן:
תואר ראשון ממוסד 

אקדמי מוכר או לחילופין 
 ה+ תעודתעודת הנדסאי 

דיגיטל המקצועית בתחומי 
 .אינטרנטאו ה/ו

לא ברור לי האם נדרש רצף של  -הניסיון  לגבי  4
החודשים האחרונים, או שמא  24/36-טיפול ב

מספיק שהם עבדו איתי בתקופה האמורה? 
שנים  10-ו 8למשל יש לי לקוחות שעבדו איתי 

 אך עזבו לפני כשנה, האם הם תקפים לניסיון?

על פי תנאי הסף נדרש, כי 
השירות ללקוח ניתן ברצף 

בהתאמה לתקופה 
 מפורטת.ה

שהמחזור הכספי  יש לי לקוחות שמעוניינים  5
 שלהם לא ייחשף, האם ניתן לשמור על סודיות?

 לא

אני דיסגרף ומאוד קשה לי למלא מסמכי מכרז   6
בכתב יד. האם יש אפשרות לקבל את 

 המסמכים בקובץ וורד?

 לא 

קבלת תו נגישות לאתר כרוך  -אתר  הנגשת  7
בתשלום לנגישות ישראל. האם המחיר כלול 

 בהצעת המחיר?

 כן

 
 

 מה וחותמת המציע:________________יחת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


