
  

  2019 במאי 27

  

  לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  מתן שירותי יחסי ציבור 20192/מכרז פומבי מספר הדון: 

   4מספר  מסמך הבהרות ושיויים

  

  במעה לשאלות המשתתפים, להלן ההבהרות למכרז:

  ;מסמכי המכרזשאלות ל

 ? מה הכווה ב"אשי מפתח"? האם מדובר ברשימת עובדים - תאי סף להשתתפות במכרז- 2סעיף  3עמוד  .1

  של המציע.  עובדים הבכיריםל: הכווה הה תשובה

 

 ? האם יש לצרף רשימת לקוחות עדכית -פירוט יסיון המציע : שאלה

  .2למסמך הבהרות  3,4בהתייחס לטופס שצורף בעמודים כן.  :תשובה

  

 ;שאלות לחוזה ההתקשרות

 :"מהות החוזה" 2סעיף  -לחוזה ההתקשרות  17,18 יםעמוד .2

 למה הכווה ? – בהם אותם תבחר החברה בכל המדיותעריכת קמפייים בתחומים  – 2.3.6סעיף  3.1

  

 ורעיוות בתחום יחסי הציבור והייעוץ התקשורתי , תוכן שיווקיייעוץ: הכווה הה לליווי, תמיכה, תשובה

לעריכת הקמפייים, החברה מצפה מחברת יחסי הציבור והייעוץ התקשורתי להעיק שירותים בתחום התמחותה 

תקשורת עיייה של החברה באמצעות קידום  לרבות לחברה והגעה לתודעת הציבורהרצוי ן מויטיה להשגת

  יבור.הגעה לתודעת הצו מויטין לחברה, למרכזיה ולפעילויותיה השוות המוים להשגת

 

 ? כרוכה בתשלום וסף –עזרה ותמיכה במכירות בשיווק באמצעות קידום מכירות  – 2.3.9סעיף  3.2

שלו  אלא שמשרד יחסי הציבור יעיק את היכולתפעילות מכירות בשטח,  אין החברה דורשת ביצוע של תשובה:

מימוש הקשרים של משרד ע"י  עיתואיות ידיעות : הפקתלדוגמא. החברה עבור רלווטי מידע בתקשורת לייצר

 ו/או שיתופי פעולה עם לקוחותיו האחרים. התקשורת אמצעי יחסי הציבור עם

  

הפקת חומרים וקידום החברה במדיה הדיגיטלית, פעילות בזירה הדיגיטלית דוגמת: בלוגים,  -2.3.12סעיף  3.3

במידה וכן  ? ממומן של חומריםבמה בדיוק מדובר? האם מדובר גם בקידום  –אתרי איטרט ורשתות חברתיות 

 תן תקציב וסף לכך?יהאם י

במידה ויידרש קידום ממומן, החברה תישא בעלויות המימון וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם  תשובה:

מובהר כי משרד יחסי הציבור דרש לקדם את פעילות החברה במדיה הדיגיטלית הלא לחוזה ההתקשרות. 

, פוסטים וכל פעילות דומה ברשתות חברתיות וזאת בוסף לתפעול השוטף שמתבצע ממומות כדוגמת בלוגים

  בחברה.
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ידוע כיום שהבאת סלבריטאים לאירועים, כרוכה בתשלום. האם ייתן  –"הבאת" סלבריטאים  -2.3.17סעיף  3.4

 תשלום וסף עבור פעילות ייעודית עם סלבריטאים?

, החלטה באם להזמין ידוען/ית, החברה תישא בעלויות המימוןבמידה ויידרש תשלום עבור הזמת תשובה: 

  ובהתאם לחוזה ההתקשרות.של החברה שיקול דעתה הבלעדי  ידוע/ית בתשלום תהיה עפ"י

 

  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

  

  

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  

  

  

  

______________  

 חתימת המשתתף


