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  2019 במאי 21

  

  לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  מתן שירותי יחסי ציבור 20192/מכרז פומבי מספר הדון: 

   2מספר  מסמך הבהרות ושיויים

  

  להלן ההבהרות למכרז:ולשאלות משתתפים,  20.5.2019בהמשך לישיבת ההבהרות שהתקיימה ביום 

  

"ד בדבר רישום המציע ברשם אישור רו"ח או עוהמשתתף להציג מתבקש למסמכי המכרז,  4.4בסעיף : שאלה .1

 ?עוסק מורשה , מה דרש להציג החברות

  תעודת עוסק מורשה. : מי שהו עוסק מורשה דרש להציגתשובה

  

 מידע ארגוי ופרטי יסיון של המציע.במסמכי המכרז לא מצא טופס   1.1  :שאלה .2

  , בוגע ליסיון המוכח של המשרד המציע בתאים הכלליים 2.2-ו 2.1מה כוותכם בסעיף ל  1.2    

 ?  ואסמכתאות על עמידה בתאי זה        

  

ולצרף מכתבי המלצה  למסמך הבהרות 3,4בעמודים  ומופיעמצורף ההטופס על  המשתתף למלא את : תשובה

 . הכוללים את תקופת ההתקשרות

 
 למסמכי המכרז יימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא; 6על תתי הסעיפים שבו בעמוד  8סעיף  .3

 

  – הקריטריוים לבחירת ההצעה הזוכה  .8

  בחירת הזוכה תתבצע על פי הקריטריוים המפורטים להלן:

 

 )%40התרשמות מהמצגת שתצורף להצעה ( 8.1

תבחן את המצגת שתצורף להצעה ותעריך אותה ואת יכולות הביצוע הדיגיטליות ברשתות החברה 

  .100-ל 0החברתיות ובאמצעי המדיה השוים על ידי מתן ציון בין 

  

 )%40(התרשמות מהתוכית העתידית המוצעת למתן השירותים לחברה לפי מרכזים  8.2

 

 )%15המיועד לסייע ליועץ ( התרשמות מהיועץ המיועד לתת את השירותים לחברה ומהעובד 8.3

החברה תזמן את היועץ המיועד לתת את השירותים לחברה ואת העובד לראיון אישי שבסופו תיתן להם 

  שיתייחס ליסיון רלווטי והתרשמות מהמועמד. 100 -ל 0ציון בין 
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 .)%5חוות דעת מלקוחות על היועץ המיועד לתת את השירותים לחברה ( 8.4

החברה תפה ללקוחות שיקבלו שירותי תקשורת ויחסי ציבור מהיועץ המיועד לתת שירותים אלו לחברה 

ותקבל את חוות דעתם על השירותים שיתו להם על ידי המועמד, בושאים שלהלן: מקצועיות, הישגיות, 

  .100 -ל 0יצירתיות, רמת שירות (עמידה בלו"ז, זמיות). חוות הדעת תכומת לציון בין 

היה וההצעה היה מטעם מציע שהעיק שירותים דומים לחברה או שלחברה היכרות אחרת עימו או מידע 

  לגביו, החברה רשאית לראות עצמה כאחת מותי חוות הדעת אף אם המציע לא רשם אותה כממליצה.

  

ו העולה כמו כן, החברה רשאית לפות ללקוחות שאים ברשימה ה"ל על בסיס מידע הקיים בחברה ו/א

  מתוך ההצעה או מבדיקתה.

 

  

  א יחול שיוי. בשאר מסמכי המכרז ל

במכרז להביאם בחשבון בהגשת  ףהשיויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המשתת

  . והצעת

   .חתום על ידו בחתימה וחותמתלהצעתו במכרז כשהוא  על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה

  

  

  לבידור ולבילוי (חולון) בע"מהחברה 

  

  

  

  

______________  

  חתימת המשתתף
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  החברה לבילוי ולבידור חולון בע"מ

  למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתימכרז 

  2/2019מכרז פומבי מס' 

  מידע ארגוי ופרטי יסיון של המציע

  ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

  לכבוד

  ובילוי (חולון) בע"מ החברה לבידור

  לבקשתכם, הריו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

  שם המציע: __________________________________________________. .1

  ______________________________. מספר רישום התאגיד במרשם הרלווטי:

  _______________________.כתובת המשרד הרשום:___________________

  כתובת הפעילות:________________________________________________.

  ___________________.  מספר טלפון קווי: ___________________; טלפון ייד:

  ______________________. ___________________; דוא"ל:  :המספר פקסימילי

  :אשי המפתח אצל המציע .2

  שות ותק  תחום עיסוק / התמחות  ומשפחהשם 

                

                  

              .  

 תיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו ויסיוו .3

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________  
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 :במתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתיפירוט יסיון המציע  .4

  הלקוח כתובת  הלקוחשם 

  

תקופת 

מתן החוזה/

  השירותים

פירוט על מהות 

   ההתקשרות

  שם ופרטי אשי קשר

  הלקוחאצל 

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  חתימות מורשי החתימה של המציע

  

  _______________ :_______________ חתימה  :______________; שם :חתימה ___________________________  :שם

  אישור עורך דין

אי הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם: _______________ 

 מטעמוהרשאים שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמהלי המציע  -ת.ז: _____________ ו

  .זהחתמו בפי על מסמך ו לכל דבר ועיין, בחתימתםהמציע לחתום ולחייב את 

  

                          _________________      

  חתימת וחותמת  עורך דין                          

  

 


