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לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה   03/2020מס'  – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 צורן

 

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר מועצהה)להלן: " צורן -המועצה המקומית קדימה להלן המענה של 
 למכרז שבנדון:

 תשובה שאלה מיקום במכרז 

האם המשמעות של ניהול נכסים דיגיטליים  1.א. 3סעיף  1

הנכסים  כלעבור רשות מקומית היא לניהול 

 ,אתר אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרםהבאים: 

 .ניוזלטר

 

 או שהמשמעות היא ניהול רובם/ חלק מהם?

הסף יובהר כי לצורך עמידה בתנאי 

המציעים יכולים להציג ניסיון בניהול 

כל הנכסים העונים להגדרת "נכסים 

  - לצורך הדוגמא .או חלקםדיגיטליים" 

לפחות מציע שהינו בעל ניסיון של שנה 

בניהול אתר אינטרנט בלבד, בעבור 

רשות מקומית, ייחשב כמציע שעמד 

 בתנאי הסף. 

ניתן להכיר בניסיון של עובד בחברתנו כמי הם  1..א3 2

שנים פעילות של רשות  5שליווה במשך 

מקומית מהגדולות בישראל בתחומי המכרז. 

 )בצירוף אישור הרשות לכך(

 1.א.3לצורך עמידה בתנאי הסף 

למכרז, רשאים המציעים להציג את 

ניסיונו של עובד החברה, בצירוף 

 האישורים הנדרשים, ובלבד שניסיון

ה נרכש במהלך עבודתו של אותו עובד ז

במציע. יובהר, כי לא יובא בחשבון 

ניסיון של עובד תחת מעסיק אחר 

 שאינו המציע.

ן להכיר בחברה כלכלית בבעלות תהאם ני .ב.9 3

רשות מקומית שתחשב לרשות מקומית  100%

בניקוד האיכות )מדובר בפעילויות של הרשות 

 עם לוגו הרשות כמובן(

 ית.הבקשה נדח

עלות  –/ג 3ג/ 4

הקמת 

 ניזלייטר

האם ההצעה צריכה לכלול תשלום למערכת 

שליחת הניוזלייטר? מדובר במערכת שהינה 

מוצר מדף )כגון אקטיבטרייל( התשלום הינו 

עלות חודשית בהתאם למספר המיילים 

נבקש לחדד את פירוט השירות  –הנשלחים. 

 עליו יש להעביר הצעה.

יובהר, תשלומים לצדדים שלישיים 

עבור קידום התכנים )כגון תשלום 

לפייסבוק( יהיה על חשבון המועצה, 

בכפוף לאישורה לתשלום זה. אין 

להביא עלויות אלו בתמחור הצעת 

 המחיר.

 

 47עמוד  5

 1-3סעיפים 

הסתייגות לגבי היקף הכיסוי הביטוחים הנדרש 

 במרכז

 הבקשה נדחית.

 



2 

לעניין ביטוח 

ואחריות 

 מקצועית

להערכתנו מדובר בכיסוי ביטוחי חריג בהיקף 

פעילות  מיליון שח עבור 24של מצטברים 

בכמה אלפי שח שהריטיינר שלה יסתכם 

 בחודש

 להערכתנו הדרישה אינה סבירה

במסמכי  בנוסף ייתכן כי נפלה טעות סופר

המרכז שכן בסעיף החתימה, נדרשת חתימה 

 של קבלן 

הנ"ל הועתק  מזה אני מסיק שייתכן שהסעיף

בשלמותו ממכרז אחר מתחום הבניה או 

 הפיתוח

להערכתנו סעיף הביטוח צריך לעמוד על 

 ₪.שח למיליון  500,000סכומים שנעים בין 

 

 
  :כללי

 
 .המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ידחה. המועצה תפרסם בהמשך מועד מעודכן להגשת הצעות למכרז .1

הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות ההבהרות במסמך  .2

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  .3

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

ידי מורשה החתימה -המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין עלעל  .4

 מטעמם.

  בהצלחה למשתתפי המכרז.  תמאחל ועצההמ .5

 
 בכבוד רב,

 
 


