
 ציבור ויחסי דוברות, ייעוץ שירותי למתן הצעות להציע 08/22' מס להזמנה 4' מס הבהרה מסמך
 בישראל לכדורגל להתאחדות

 

תנאי סף 
 כללים

 תשובה שאלה

שנים  3בהתאם לסעיף "למציע ניסיון של   54סעיף 
לפחות במתן שירותי ייעוץ לגופים ציבוריים 

השנים שקדמו למועד הגשת  5גדולים במהלך 
 המכרז" 

 
נקדים ונציין כי החברה מעניקה שירותי ייעוץ 
בתחום התקשורת, דוברות ויחסי ציבור 

חברות מהגדולות במשק  130למעלה מ 
 . שעות ביממה 24ימים בשנה  365הישראלי, 

במהלך השנתיים האחרונות מעניקה 
למפעל הפיס ולמרכז שירותים אלה גם 

 הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה
בירושלים, שהינם גופים ציבוריים גדולים, 

 כמבוקש בתנאי הסף. 
 

שנים, עד  25החברה העניקה מהלך כ  – בנוסף
על, חברת -לחברת אללפני שנה, שירותים 

על אף היותה .   הלאומית של ישראלהתעופה 
, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"אכיום 

, ניתנו לאל 2003עד לשנת במשך שנים הרי ש
על שירותי יחסי ציבור ותקשורת על ידי 

.  ממשלתיתחברה  משרדנו עוד בהיותה
שנים  25ניק לאל על שירותים מזה העמשרדנו 

ת אל על נתפסת ציבורית ותדמיתי ברציפות.  
של והבינלאומית כחברת התעופה הלאומית 

תה יהי" .  אל על  המוביל הלאומי" , ישראל
חלק ממבצעי עלייה גדולים, מבצעי חילוץ 

, הטסת והשבת ישראלים מכל רחבי העולם
צוותי חירום והטסת  ראשי המדינה ונבחריה,

   ציוד חירום רפואי למדינה בעת משבר. ו
 

חברת נבקש אישורכם להכיר באל על 
התעופה הלאומית והבינלאומית של ישראל 
כגוף ציבורי גדול לצורכי עמידה בתנאי הסף 

 בהזמנה להצעות.
 

ובין היתר לקוחותיה, מעניקה החברה כמו כן  
לגביהם  -שירותי דוברות ויח"צ לחברות להלן

נבקש להכיר גם כן כגופים ציבוריים גדולים 
 לצורך הגשת הצעה .  

 
 יות בע"מ תעשיות פרמצבט טבע

 רשת שופרסל

 קהילה –בנק הפועלים 

 NMCקבוצת סינימה סיטי יונייטד 
 

קונצרן החזקות שבין היתר  - קבוצת שלמה
ות והמיתוג של "היכל קבוצת נותנת החס

 .שלמה"
 

ם מהותיי-הבקשה מתקבלת. גופים דו
דוגמת מפעל הפיס ממילא חוסים תחת 

 הגדרת "גופים ציבוריים גדולים". 
מובהר, כי אין באמור כדי לשנות 

 להזמנה. 54מתנאי הסף הקבוע בסעיף 



מכבי  הראשית שלנותנת החסות  –פלייטיקה 

 .בכדורסל תל אביב
 

 קבוצת מוזיאונים חולון
 

 פסטיבל ירושלים
 

אנא אישורכם כי החברות לעיל שהינן 
המובילים הגדולים ומהגופים הכלכליים 

במשק הישראלי יוכרו כ"גוף ציבורי גדול" 
לצורכי הצעה זו.  אישורכם הוא חשוב 
ומהותי ויאפשר לחברתנו להשתתף ולהגיש 
לכם הצעה מקצועית למתן שירותי ייעוץ 

 לדוברות ויח"צ.
 

נבקש אישורכם לצרף את פרופיל החברה  65.1 יףסע
 .עמודים 5מסמך של עד  –ופרטי ניסיון 

 

 ת.מתקבלהבקשה 

נודה על אישורכם כי הוכחת ההתקשרות עם   65.2 יףסע
הלקוחות תהיה באמצעות אישור חתום על 

 במקוםידי רוה"ח או עו"ד של החברה, זאת 
בקשתכם לצרוף חוזים חתומים על ידי 

 המזמינים. 
צירוף חוזים עם לקוחות אחרים של המציע 
היא חשיפה של נתונים מסחריים ופגיעה 

 הלקוחות.בחובות הסודיות של המציע כלפי 
 

המציעים מופנים הבקשה נדחית. 
 לשאלות ההבהרה. 3למענה מס' 

 44 יףסע
הצעת המחיר 

 + 
נספח ו' 
הסכם 

התקשרות 
  4.3סעיף 

נבקש אישורכם כי לאור אופי השירותים 
הפקת  , הוצאות של הנדרשים להתאחדות

מסיבות עיתונאים, כיבוד, הגברה והוצאות 
כמו , כפי שיוסנוספות למתן השירותים

 לא יכללו  -במפורש מראש ובכתב בין הצדדים
 סך התמורה החודשית. ב

הוצאות אלה ו/או אחרות, כפי שיוסכמו בין 
 14בתוך ישולמו בנפרד  ,הצדדים מעת לעת

בכפוף לאישור מראש של יום מהוצאתם, 
 ההתאחדות לסכום ההוצאה.

 

הבקשה נדחית. המציעים אינם נדרשים 
 בשאלה.לשאת בהוצאות הנזכרות 

 
 

 הסכם
התקשרות 

 6 יףסע
אחריות 
 וביטוח 
 ונספח ג'

נבקש פטור או לבטל  –ביטוח רכוש קבלן  .1
הסעיף מחמת חוסר רלבנטיות לשירות 

 דוברות ויח"צ.
 
אנא החליפו את הנספח של אישור  .2

ערוך על פי הביטוחים באישור ביטוח חדש 
הנוסח המאושר על יד הוראות הדין 

מלא לפי  כשהואוהמפקח על הביטוח 
 דרישותיכם כאמור בנספח זה.

 

)אישורי הביטוח( הביטוח ג'  ינספח
 לבקשת .מנספחי ההסכם וימחק

 ביטוח אישור ציגי הזוכהההתאחדות 
על פי  ומבטח ידי על חתום לטובתה

הנוסח המאושר על ידי הפיקוח על 
 הביטוח. 

הסכם 
התקשרות 

 7 יףסע
 בטחונות

שורה שלישית בסוגריים להתאים  7.1בסעיף 
 ..()שלושים אלף.את הסכום במילים 

 הבקשה מתקבלת. 

הסכם 
התקשרות 

 12 יףסע
 קיזוז 

)צריך לתקן את מספר הסעיף(  12.1בסעיף 
"בכפוף למתן הודעה נבקש להוסיף בסופו:  

 יום מראש לנותן השירות ". 14בכתב לפחות 

 הבקשה נדחית. הזכויות המנויות
בהוראה זו תמומשנה על פי הוראות 

 הדין והסכם ההתקשרות.
  

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)


 :מובהר כי

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

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

 מההזמנה.

-מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום עלהמציע יצרף להצעתו להזמנה  .3

 ידו בכל עמוד.

 1992 -"ב תשנ, מכרזים חובת בחוק כהגדרתו מכרז אינהמסמך זה  נשוא ההזמנה כי, מובהר .4
 והתקנות 1992-"בתשנ, המכרזים חובת חוק כי, מובהר. המכרזים דיני הוראות עליה יחולו ולא

 זה מסמךועל הליך זה. גם אם נעשה ב ההתאחדות על חלים אינם זה חוק מתוקף שהותקנו
שימוש במונח "מכרז" )בין ע"י ההתאחדות ובין ע"י מי מהמציעים( הדבר נעשה למען הנוחות 

 בלבד.


