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 למתן שירותי יחסי ציבור    01/2023מכרז פומבי מס' 

 שאלות הבהרה מענה ל

 

עמ'    #

ה יבפני   

 תשובות  פירוט שאלה/הבהרה  סעיף בפניה

 מאושר האם ניתן לצרף דף מובנה להצעת המציע במקום בכתב יד                   הצעת המציע  7-8  . 1

 תנאי סף  3  . 2

 ג' 9

 

בשנתיים האחרונות אנחנו מלווים את מרכז האומנות והתרבות  

מרכז אדמונד דה רוטשילד, ובעבר ייצגנו במשך כארבע שנים  -

את מכללת שנקר ואקדמיית בצלאל, בפרט את הגלריות של  

 .המוסדות הללו

נבקש את אישורכם להגיש ניסיון בייצוג גלריות, בפרט בשנתיים 

השנים האחרונות, כשמעבר לכך אנו עומדים בכל שאר  10מתוך 

 דרישות הסף.

 בעינה כפי שהיא  תהדרישה במכרז עומד

 תנאי סף  3  . 3

 ב' 9

פרסומים בעבודה מול   100ניסיון קודם בהפקה של לפחות  

האם  – 2022מערכות התקשורת וכתבים מן העיתונות במהלך 

 פרסומים עבור לקוח אחד? או באופן כללי? 100מדובר על 

 באופן כללי 

 תנאי סף  3  . 4

 ג' 9

 

מוזיאונים ו/או אתרי תיירות בישראל במהלך  ו/או אתרי מורשת

נא הבהרתכם האם מדובר רק באתר פיזי?  -השנים האחרונות  5

או שניתן להוכיח פעילות לקידום הסיפור ההיסטורי/מורשת 

 .לגבי אתר מסוים

 אנא הגדירו והבהירו את המונח "אתרי תיירות בישראל"  -בנוסף

 מדובר באתר פיזי. אתר תיירות..
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עמ'    #

ה יבפני   

 תשובות  פירוט שאלה/הבהרה  סעיף בפניה

 אמות מידה  3  . 5

 1.ב.10

נקודות, אנא פרטו  35עבור התרשמות מניסיון המציע יוענקו עד 

את אמות המידה לקבלת מירב הנקודות. כמו למשל )מספר  

פרוייקטים מול גורמים רלוונטיים, מספר השנים ברציפות בהן 

ניתן השירות עבור אותו גורם, אבחנה בין גופים ציבוריים 

 וכיו"ב. לגופים פרטיים 

ההצעה   לצורך התרשמות מניסיון המציע יש לצרף למעטפת

שהמציע סיפק עבור לקוח  פרופיל של המציע וכן תיק פרסומים

מוזיאונים עימו/ם המשרד עבד/   בתחום אתרי מורשת ו/או

 .חמשת השנים האחרונות עדיין עובד במהלך

 עיף מופיע על פני שני עמודים( ס)ה  1.ב. 10, סעיף 4ופיע בעמוד מ

שביעות רצון  4  . 6

 לקוחות

 2.ב.10

כמה ממליצים נדרשים, ומהו המשקל  -אנא ציינו בטבלת הניקוד

הנקודות שמצוינות  20שמקבל כל ממליץ מתוך מקסימום 

 בטבלה

הצעת המציע עם טבלה מעודכנת  ס. ראו טופממליצים 5

 הכוללת עמודה "פרטי התקשרות עם איש קשר"

אופן בחירת  5  . 7

 הזוכה 

 16 

 נקודות(.   30)המהווים  30% –גובה הצעת המחיר  א. נא הבהירו מהו היחס בין  האיכות למחיר

המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר יקבל את מלוא הניקוד  
 .המציעים יקבלו ניקוד יחסי אליולפי רכיב זה ויתר 

 נקודות(.  70)המהווים  70% –ציון איכות  ב.

ציון האיכות אשר יינתן למציעים יהיה על בסיס המפורט 

 , ב.10בסעיף בטבלה 

 הצעת המציע  7-8  . 8

4 

נא אישורכם להעברת הטבלאות לקובץ  וורד תוך שמירה על  

 מבנה הטבלאות  כפי שהן ללא שינוים 

 מאושר

9 .  

 
 

 1נספח  -הסכם 11-12

 סעיף ה

על הכנסת הצעת המחיר למעטפה נפרדת על מנת  ייןולא מצ

סעיף התמורה  -בנוסף  -להעריך את ציוני האיכות מול המחיר

 נא הבהרתם -מופיע בתוך ההסכם

, יש להגיש את הכל במעטפה  פות נפרדותאין במכרז זה מעט

 אחת

 


