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 עבור שירותי רכש מדיה ושטחי פרסום   4.21מס'  פומבימכרז 

,  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

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

אי הגשת המסמך תהווה עילה     .וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע.  לפסילת הצעת ה

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

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי  

 .המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

מספר 

 סידורי 

 תשובת החברה למתנ"סים  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד 

ייעוץ אסטרטגי ותכנון   2.1 2 1
גיבוש וביצוע תמהיל  

שיווקי ופריסתו. כל זאת  
בהתאם לשפה ויזואלית  

וטקסטואלית קיימת  
 לקמפיין 

שאתם כותבים  כ
שפה ויזואלית  
וטקסטואלית  

קיימת לקמפיין,  
האם הכוונה  

שיועבר אלינו  
עיצוב וקונספט  

קיים ואנחנו  
אותו  נתאים 

למדיות השונות על  
 פי תמהיל מאושר? 

גם וגם. באופן ספציפי  

לקמפיין הנוכחי יש שפה 

  ויזואלית וטקסטואלית

 םלקמפייניבנוגע  קיימת .

על הספק הזוכה   עתידים

לפעול בהתאם להוראות 

    ( 8.5סעיף  ) םנספח השירותי

הספק יבנה קונספט   8.5 13 2
קריאטיבי ו/או יפעל על  

קונספט קריאטיבי  בסיס 
קיים ויספק שירותי  

סטודיו ועיצוב גרפי של  
העבודה הקריאטיבית  

והרעיונית הכרוכה  
בפרסום והתאמותיו  
 לפלטפורמות השונות 

האם הפירוט הנ"ל  
כלול בעלות  

הריטיינר החודשי?  
האם הכוונה שכל  

מוצר פרסומי  
בהתאם למדיה  
שתאושר יהיה  
 כלול בריטיינר? 
כדוגמא: הכנת  

עיצוב   באנרים,
ותכנות עמודי  

נחיתה, הקלטת  
תשדירי רדיו,  
הכנת תשדירי  

עלויות עיצוב )באנרים, עיצוב  

  נכלליםעמוד נחיתה וכיוב'( 

בתמורה של מרכיב העיצוב 

כמפורט בטופס הצעת 

 המחיר.

כיבי שירות בכל הנוגע למר

שלא נכללו במכרז כגון 

  .שירותי קרייניות ברדיו 

  את קבלהחברה רשאית ל

ועל שירות מכל ספק אחר ה

פעולה הספק הזוכה לשתף 

או עם הספק הרלוונטי 

לחילופין לפנות בבקשה לספק 



,  הטלוויזי
 סרטונים?

הזוכה לקבלת השירות . בכל 

  מחויבתהחברה אין מקרה 

לקבל את הצעת הספק הזוכה 

 .זהמרכיב בעניין 

 

המחירים המפורטים   4 22 3
בהצעתי כוללים את כל  

ההוצאות מכל מין וסוג,  
עקיפות ו/או ישירות,  

מיוחדות ו/או כלליות,  
הכרוכות בביצוע שירותים  

ולרבות, אך לא רק,  
העסקת אנשי מקצוע  

אחרים הנדרשים למתן  
 השירותים על פי מכרז זה 

הכוונה  מה 
העסקת אנשי  

מקצוע אחרים  
הנדרשים למתן  

השירותים על פי  
 מכרז זה? 

ישנם ספקים  
חיצונים שהם חלק  

בלתי נפרד  
להשלמת מוצרי  

פרסום שונים  
כגון: צלמים, 

מתכנתים, יח"צ,  
עורכי וידאו,  

קריינים וכו.... 
שכמובן הם אינם  
חלק ממצבת כוח  
האדם במשרדנו  

והתשלום לספקים  
מסוג זה הוא  

בנוסף ולא חלק  
 מהריטיינר 

 לעיל   2ראה מענה בסעיף 

 
 רז. על האמור במסמכי המכ גובר זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 
 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
 
 

 


