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  – 17/01/06מס' פומבי תשובות לשאלות הבהרה למכרז הנדון: 
 לאומיים -אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין מתן שירותי ייעוץ שיווקי /

 ללשכת הפרסום הממשלתית בתחום התיירות
 

 ?האם כרוך תשלום בהגשת ההצעה .1
 

 לא.תשובה: 
 

 ו'?אר וכושיווקית תהאם רלוונטי השכלה  .2
 

לקח יבמכרז לא מופיע תנאי סף העוסק בהשכלה שיווקית, אולם הנושא יתשובה: 
תעודות ואישורים המעידים על  בחשבון במסגרת ניקוד האיכות ולכן יש לצרף

 במידה וקיימים. השכלה
 

יש להגיש אישור ותצהיר  - עניין עידוד נשים בעסקים - במסמכים(  5ז' )עמוד  3סעיף  .3
אישור מטעם מי? רואה חשבון? עו"ד? לאחר  לפיו העסק הוא בשליטת האישה.

 שכתבתי תצהיר, האם יש להחתים עו"ד?
 

מדובר בטעות סופר. המכרז מיועד ליחידים בלבד ולא לחברות ולכן המונח תשובה: 
 "עסק בשליטת אישה" אינו רלוונטי.

 
שלושת הממליצים עבורם ניהלתי את הפרויקטים הבינלאומיים  - (16 'ממליצים )עמ .4

דוברי אנגלית, ניתן להשיג אותם באמצעות  , חברות בינלאומיות, ישראליםאינם 
 ם שיחה?והטלפון הסלולארי בחו"ל. האם לצרף גם את המייל שלהם לתיא

 
כתובת דוא"ל, אולם לפ"מ אינה מתחייבת שמועד השיחה  לצייןניתן תשובה: 

 אם מראש.יתו
 

במעטפה נפרדת, בתוך המעטפה הסגורה המכילה את  להגיש  - הגשת הצעת מחיר .5
במעטפה נפרדת בתוך  יש להגיש עותקים 3ההצעה ב  ההצעה למכרז. מה הכוונה? את

מעטפות בכל  3האם יש צורך לשים   המעטפה של כלל מסמכים /נספחים/אישורים?
 ?1או שלושתם במעטפה נפרדת  1אחד עותק 

  
 3הכוונה באותה מעטפה  :עותקים לתיבת מכרזים 3יש להגיש את ההצעה המלאה ב 

כיצד יש להגיש את כל אחד הנספחים  כלל מסמכים /נספחים/אישורים? עותקים של
  ? ניילונית 3באמצעות שדכן/להפריד ב  - של אותו עותקוהאישורים 

 
מאוגדים ) , לרבות נספחיםעותקים זהים של ההצעה 3 להגיש ישתשובה: 

 לא אשר במעטפה אחת ,ולמעט הצעת המחיר באמצעות שדכן או בכל דרך אחרת(
 הסגורה המעטפה בתוך, נפרדת במעטפה תוגש המחיר הצעת. זיהוי סימני תישא
 .למכרז ההצעה את המכילה כאמור

 
 
 

 



 
 

מעמוד הנספחים של ההצעה  הדפים של המכרז או רק 28האם צריכים להגיש את כל  .6
 ?13עמוד 

 
המסמכים  כלאין צורך להגיש את כל הדפים של המכרז. יש להגיש את תשובה: 

 למכרז, הכוללים, בין היתר, את נספחי המכרז.  5המנויים בסעיף 
 
 
 

 בברכה,
 

 ועדת מכרזים
 לפ"מ

 


