חברת פארק אריאל שרון
קובץ הבהרות מס' 1
מכרז פומבי מס'  –2/17למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי – תקשורתי עבור
חברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ)

.1

כללי
.1.1

להלן הבהרות ותיקונים למכרז פומבי מס'  –2/17למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ
אסטרטגי – תקשורתי עבור חברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ) (להלן" :המכרז"),
וזאת בהתאם למסמכי המכרז.

.1.1

קובץ הבהרות זה נוסף לקבוע במסמכי המכרז ונועד להשלים אותו .עם זאת ,במקרה של
חוסר התאמה בין קובץ הבהרות זה להוראות הקבועות במסמכי המכרז ,יגבר האמור
בקובץ זה.

.1.2

כדי לא לחשוף את זהות הפונה ,ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה ,אלא בהתאם
לסדר הסעיפים במסמכי המכרז ,ועל פי נושא הפניה.

.1.3

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה ,הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי
הפונה.

.1.4

לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי
המכרז ,אלא אם יקבע במפורש אחרת.

.1.5

יובהר ,כי כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרף להצעתו הבהרה זו כאשר היא חתומה על ידי
המציע.

.1.6

כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן – יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי
ועדת המכרזים.
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.2

תשובות לשאלות שהופנו אל ועדת המכרזים

השאלה

התשובה

הסעיף
לגביו
מתייחסת
השאלה
האם המועצה להסדר ההימורים בספורט – הטוטו המועצה להסדר ההימורים בספורט הוקמה
13.2.2
מכוח חוק להסדר ההימורים בספורט,
נחשב לגוף ציבורי בהתאם לנדרש במכרז.
תשכ"ז 1967-המועצה כפופה לביקורת מבקר
המדינה וככזו היא נחשבת גוף ציבורי ביחס
לנדרש בהוראות המכרז.
13

האם ניתן לייחס לנושאי משרה בחברה ו/או לבעליה
ו/או ליועציה את הניסיון והתקופה הנדרשים בתנאי
הסף שבסעיף ?13

נספח ג'1

במפרט השירותים נרשם "ניהול תיק עתונות חברה"
לצורך כך נדרש לקבל שירות מחברת יפעת  ,האם
החברה תשלם עבור שרות זה או שהמציע צריך לשלם
זאת במסגרת שכ"ט החודשי?

לא .הנסיון הנדרש בתנאי הסף לרבות התקופה
הקבועה בו  ,צריכים להתקיים במציע עצמו
ולא אצל נושאי משרה ו/או בעלים ו/או יועצים
של המציע .
שכ"ט בהתאם להצעת המציע כולל את כל
השירותים המפורטים במסמכי המכרז
ולרבות בנספח ג' .1החברה לא תשלם תוספת
כשלהי מעבר לשכ"ט החודשי בהתאם להצעת
המציע .כל הוצאה של המציע הכרוכה בביצוע
התחייבותיו והשירותים נשוא הסכם זה הינם
חלק משכ"ט כאמור.
לא

האם השירותים הנדרשים במכרז זה כוללים גם
פעילות ברשתות החברתיות ובדיגיטל?

האם המכרז מתייחס במסגרת חוק חובת מכרזים כן .יש למלא תצהיר בחתימת רו"ח של המציע
 ,כי התאגיד הינו בשליטת אישה ,כמשמעותו
לסוגיית עסק בשליטת אשה?
בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב-
[ 1992יש לכלול רק אם המציע הינו בשליטת
אישה].
תנאי סף

15.1.2

האם ניתן להוסיף דפים על מנת למלא יותר מהנדרש
במכרז להוכחת עמידה בתנאי הסף? לדוגמא -האם
ציון יותר מ 2 -לקוחות להם ניתנו שירותים מעל
לשנתיים רצופות -יקנה יתרון נוסף?

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף יש למלא
את הקבוע בתנאי הסף שפורטו במסמכי
המכרז ולא מעבר לכך.

האם יש צורך או מקום לצרף מכתבי המלצה בנוסף
לפרטי אנשי קשר ממליצים המופיעים בטבלאות?

לא קיימת חובה לכך במסמכי המכרז

מציע שיזומן לשלב הפרזנטציה -האם יש דרישות
מסוימות לגבי תכני הפרזנטציה הנ"ל?

ראו סעיף 16.1.5
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 9להסכם

מבקשים לשקול הקטנת סכום ערבות הבצוע בסכום
של  ₪ 50,000מאחר ואינה פרופורציונאלית לסכום
שכר הטרחה המירבי השנתי שנקבע במכרז .

 7להסכם

אישור קיום ביטוחים – האם יש להגישו חתום על ידי
חברת הביטוח מראש או רק במקרה של זכייה .

ערבות הבצוע תוקטן  ,סעיף  9.1להסכם
ישונה ויהיה כדלקמן:
"כבטוחה לקיום התחייבויות נותן
השירותים עפ"י חוזה זה ימציא נותן
השירותים למזמין במעמד חתימת חוזה זה
ערבות לביצוע ,בלתי מותנית בשיעור של
( ,₪ 15,000חמישה עשר אלף  )₪שתהיה
בתוקף  90ימים מתום תקופת ההתקשרות
המקורית והמוארכת .הערבות תהיה בנוסח
המופיע בנספח ג." '2
ביתר תנאי הערבות לא חל כל שינוי  ,וביתר
תנאי ההסכם לא חל כל שינוי.
לא .אישור קיום ביטוחים יחתם ע"י המציע
עם כל מסמכי המכרז לצורך הגשה.
במעמד חתימה על ההסכם מתחייב המציע
הזוכה להמציא לטופס אישור קיום ביטוחים
כשהוא חתום ומאושר ע"י חברת הבטוח.
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