 9באפריל2018 ,
כ"ד ניסן תשע"ח

הנדון :מכרז פומבי  2/2018להספקת שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי
מכתב תשובות והבהרות

בעניין המכרז שפרטיו בנדון ,מתכבדת החברה להשיב לשאלות שהועברו לידיה ,כדלקמן:
 .1ש" :לגבי סעיף " :3.1המציע הנו בעל ניסיון מוכח במשך תקופה מצטברת של  10שנים לכל הפחות ,במתן
שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי" .האם הגדרת "המציע" יכולה להיות  -בעל המניות הגדול בחברה/במשרד
ו/או שותף ו/או מייסד של חברת יחסי הציבור?
ת :ככל הנראה השאלה מתייחסת לסעיף  6.1לתנאי המכרז .ניתן לייחס את הניסיון המצטבר של  10שנים
לבעל המניות הגדול/שותף/מייסד במציע ,ככל שהמציע הינו חברה/שותפות ,ובלבד שבעל הניסיון כאמור
לוקח חלק מהותי וקבוע בפעילות השוטפת של המציע.

 .2ש" :עמוד  1סע'  -11.1.11אנא הבהרתכם האם נדרשת גם עבודה ומינוף פעילות החברה גם בפייסבוק וברשתות
החברתיות?"
ת :במסגרת השירותים יידרש ליווי הפעילות השוטפת של החברה ברשתות החברתיות ,אשר אינו כולל ניהול
קמפיינים ייחודים ,ככל שתחליט החברה על קיומם .בהתאם ,יימחקו סעיפים  1.1.9לתנאי המכרז ו2.2.9-
לתנאי החוזה.

 .3ש" :עמוד  6טבלת ניסיון קריטריון  -1אנא הבהרתכם כי במידה והבעלים במציע הינו שותף מייסד והוא היועץ
בפועל שיספק את השירותים במידה ויזכה במכרז -הרי שניתן להתייחס לניסיונו המקצועי המצטבר כניסיון
המציע".
ת :ראה תשובה לשאלה  1לעיל.

 .4ש" :עמוד  -11סעיף  -12.3.10נא הבהרתכם"
ת :הסעיף מדבר בעד עצמו .היות המציע בעל תקן עדכני  ISO 9001:2000או  ISO 9001:2008עשויה להוות
שיקול במסגרת בחינת החברה את ההצעות שיתקבלו במכרז.
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 .5ש" :עמוד  -15הצעת מחיר -אנא הבהרתכם כי האם ההצעה כוללת את הפעילות ברשתות החברתיות ,וניהול דף
הפייסבוק?"
ת :ראה תשובה לשאלה  2לעיל.

 .6ש" :האם יש לאחוזות חוף מנוי על חברת יפעת בקרת פרסום ומדיה?"
ת :לא.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז כשהיא חתומה.
הנכם מתבקשים לחתום ולאשר קבלת מכתב זה ולשלוח את האישור לאחוזות החוף בע"מ באמצעות הפקס
המופיע להלן.

בכבוד רב,
שרלי בן סימון ,מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

אל :חב' אחוזות החוף בע"מ באמצעות פקס 03-7610333
הננו מאשרים קבלת מכתב זה.
שם החברה:

_________________

שם החותם ותפקיד_________________ :
תאריך:

_________________
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