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' מס
 סידורי

  הערות  תשובה  שאלה

שהינו בעל  - הדיגיטל עניין 1
השלכה משמעותית על 

לא לגמרי ברור.  -התמחור 
האם הכוונה היא שהזוכה 
ישמש "גב מקצועי" ויסייע 

נקודתית באסטרטגיה, 
למי  ובקריאייטיב  ברעיונות

שמנהל בשוטף את חשבונות 
 או', וכו אינסטגרם, הפייסבוק

שהזוכה הוא אשר ינהל בפועל 
את הדפים האלו בשוטף, ביום 

כתיבת כל  -יום? )קרי 
הפוסטים, עיצוב גראפי 

 .(וכו טירגוטשלהם, קידום, 
אם הניהול ע"י הזוכה, נשמח 

 דיגיטללדעת בכמה דפי 
 מדובר.

 

אם מדובר על חיי היום יום, אז ישמש 
כעזר מבחינת אסטרטגיה, רעיונות 

 ף אנחנו מנהלים.וקריאייטיב. בשוט
 

אם מדובר בנושא אותו מוביל המשרד, 
 אזי הוא האחראי גם לעניין הדיגיטל.

 

 עדיפות מודגשת בקריטריונים 2

 ספורט איגוד שמייצג למשרד

 כמה עד ברור לא אך גדול

 האם. לבחירה משמעותי הדבר

 גדולים גופים שמייצג משרד

 מאיגוד יותר אף ומורכבים

 וחי מתמצה אך גדול ספורט

 מייצג וגם הכדורגל עולם את

 פחות שווה, ספורט גופי

 ?ספורט איגוד שמייצג ממשרד

 

עם איגוד ייעוץ ועבודה ניסיון בלככלל, 

 - ספורט גדול דוגמת ההתאחדות עצמה

יינתן משקל רב יותר  - כשלעצמו

ניסיון בייעוץ ועבודה עם בהשוואה ל

יחד עם זאת מתחום הספורט.  ףגו

למסמכי  78מובהר, כי כמפורט בסעיף 

מידה -מדובר באמתאין ההזמנה, 

 לקחתההתאחדות רשאית  יחידה, וכי

כמפורט  שיקולים נוספים בחשבון

בסעיף האמור, והכל לפי שיקול דעתה 

  הבלעדי.

 

 בין עניינים ניגוד אין האם 3

 משרד לבין ההתאחדות

 ?ספורט איגוד שמייצג

  למסמכי ההזמנה.  51-52ראו סעיפים 

 איגוד שאינו לקוח לגבי 4

 פטור המגיש האם, ספורט

 לא? )לקוחות הסכם מהצגת

 לגורם יועברו שחוזיהם ששים

 (.אחר

 

מבלי לגרוע הבקשה מתקבלת בחלקה. 

העתקי מיתר תנאי ההזמנה, ב

מכוח  שיצורפו להצעההסכמים ה

למסמכי ההזמנה,  65.2-ו 64סעיפים 

המציעים יהיו רשאים להשחיר את 

היקף כגון התנאים המסחריים )

מובהר, עם התמורה ותנאי התשלום(. 
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 :מובהר כי

אלא אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1
 ההזמנה.

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד  .2
 מההזמנה.

המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום  .3
 ידו בכל עמוד.-על

 -"ב תשנ, מכרזים חובת בחוק כהגדרתו מכרז אינהמסמך זה  נשוא ההזמנה כי, מובהר .4
-"בתשנ, המכרזים חובת חוק כי, מובהר. המכרזים דיני הוראות עליה יחולו ולא 1992
ועל הליך זה. גם אם  ההתאחדות על חלים אינם זה חוק מתוקף שהותקנו והתקנות 1992

שימוש במונח "מכרז" )בין ע"י ההתאחדות ובין ע"י מי מהמציעים(  זה מסמךנעשה ב
 הדבר נעשה למען הנוחות בלבד.

 

 

 

זאת, כי על מנת להוכיח עמידה בתנאי 

לתנאי  65.2הסף הקבוע בסעיף 

ההזמנה, נדרש כי שם המזמין, תאריך 

 הההתקשרות, משך ההתקשרות ותנאי

אין באמור  יים יוותרו גלויים.המקצוע

כדי לגרוע מסמכות ההתאחדות, בין 

למסמכי  66היתר, מכוח סעיף 

ההזמנה, לדרוש ממציע אישורים ו/או 

מסמכים נוספים שלדעתה יש צורך 

 בהמצאתם. 

 

 

 ואחוז מקסימום מחיר באין 5

 לדעת ניתן האם, מירבי הנחה

 מחיר? אומדן

  הבקשה נדחית. 


