
                                                                                                                                       

 
 

 17.2.2020תאריך: 

              לכבוד

 06/2020מציעים  / רוכשי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ________________________

 וידוא קבלה __________________________

לשירותי ייעוץ וניהול מערך  האסטרטגיה, יחסי ציבור  -  2020/60מכרז פומבי מס' ל 1מס' הבהרה תשובות הנדון: 

 ודוברות עבור המועצה 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס"ד

 ביטוח  .1
מיליון  2האם ניתן להסתפק בסכום ביטוח עד מיליון שקלים ולא 

 וין במכרז?צשקלים כפי שמ
 הבקשה מאושרת. 

 כללי   .2

מה כוונת המועצה באשר לציפייה לנוכחות פיזית בישיבות 
ברור שהזמינות  -ובאירועים במועצה של נציג הזוכה )ללא קשר 

 (. 24/7היא 
אשמח אם תהיו יותר ספציפיים שכן מדובר בייעוץ חיצוני ולא 

למעט דחוף וחרום?  –פנימי. האם ישיבה בשבוע  במכרז לדובר/ת 
 יומית -האם נוכחות יום

ציפיית המועצה הינה לנוכחות 
בישיבת עבודה שבועית. יחד עם זאת, 

בתקופות עמוסות יתכנו מספר 
  ישיבות בשבוע. 

 

3.  

 
 כללי 

לא נראה הגיוני שעל מנת לשאול שאלה צריך קודם לרכוש את 
המכרז, שכן רק לאחר קבלת תשובתכם לשאלה הנ"ל נוכל  

 להחליט אם משתלם מבחינתנו לגשת 

לרכוש את המכרז לפני אין חובה 
 שאילת שאלות ההבהרה. 

מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר 
 האינטרנט של המועצה. 

יש לרכוש את המסמכים לצורך 
 ההגשה. 

 כללי   .4

מקובל ברוב המכריע של המכרזים שאנחנו מכירים שניתן לרכוש 
את המכרז באופן דיגיטלי ולאחר מכן להוריד אותו דיגיטלית, ללא 

 יזית כדי לרוכשו. האם אפשר שכך יהיה גם אצלכם?צורך להגיע פ

מסמכי המכרז זמינים לעיון באופן 
דיגיטלי, אולם אין אפשרות לרכוש 

את מסמכי המכרז באתר האינטרנט 
של הרשות ויש להגיע פיזית למשרדי 

 המועצה לצורך הרכישה. 

 כללי   .5

האם ניתן לכמת כמות משוערת של נאומים? נאומי ראש רשות 
יכולים להיות עניין של כל יום. האם הכוונה רק לנאומים רשמיים 

מרכזיים כמו טכס יום השואה או טכס הענקת אזרחות כבוד 
 נאומים בחודש? 10נניח אחת לחודש, או  -לנשיא המדינה 

הכוונה היא לכלל נאומי ראשת  
המועצה. תדירות נאומים אלו הינה  

 . כמעט על בסיס יומיומי

 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .1

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .2

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  .3

 וחותמת, להצעתו במכרז.על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .4

 בברכה, 

 כרמל טל

 מנכ"לית 

 מועצה אזורית גזר  

 אישור 

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל   06/2020במסגרת מכרז פומבי מס' 

 להצעתי במכרז. 

 ________________________ חתימה:__  שם המשתתף : _____________________


