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            לכבוד
 0205151המציעים במכרז 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה,
 

 התיירות לתחום ציבור יחסי שירותי למתן 207171.' מס פומבי מכרז -מענה לשאלות הבהרה 

 :יהודה מטה במועצה האזורית

 המחיר הצעת -' ב נספח עבור נפרדת מעטפה נדרשת האם ? 

 ש את כל ההצעה על נספחיה במעטפה אחת.לא. יש להגי

 כדי בו שיש מסמך כל או המלצות לצרף יש כי מצוין הבולט בחלק 313 סעיף 3 בעמוד 

 להוכחת הלקוחות של חשבוניות להוסיף ניתן האם1 הסף בתנאי עומד המציע כי להוכיח

  ?הלקוח עם עבודתנו

ל פי תנאי הסף. מובהר בזאת ניתן לצרף כל מסמך אשר יש בו כדי להוכיח ניסיון נדרש ע

ו0או  נוספים פרטים לבקש מהמציע )אך לא חייבת לעשות כן( כי המועצה תהיה רשאית

 וזאת גם לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.בהרות ביחס לניסיון המוצג על ידיו ה

 של הפייסבוק עמוד ניהול עבור גם או בלבד ציבור יחסי עבור הינה המחיר הצעת האם 

 (?והסושיאל הדיגיטל בתחום ניסיון על מידע שביקשתם העובדה אורל) המועצה

יחסי ציבור ובנוסף ניהול דף הפייסבוק של התיירות וחשבון שירותי  ההצעה היא עבור 

 .ורת גג אחתוגל לספק את מגוון השירותים תחת קהמציע להיות מסאינסטגרם. על 

  קבוע באמצעות חשבונית עונה על באפן ספק שירותי דיגיטל וסושיאל המועסק האם

 חיצוני? לספקולא יחשב תנאי המכרז 

ניתן. ככל והספק מועסק באמצעות חשבונית יש לצרף להצעה גם הסכם התקשרות 

 .בתוקף עם הספק במועד הגשת ההצעות 

 

 אפשר האם1 המבוקש המידע כל את בה להכניס ניתן ולא מידי קטנה 1. בעמוד הטבלה 

 ?המבוקש המלא המידע להכנסת מקום יהיה שבה, ואמתת טבלה ובו דף לצרף

 ניתן להוסיף טבלה תואמת. 

 לצרף שרק או, המכרז מסמכי הגשת בעת כבר החוזה עמודי על לחתום צריך האם 

 ?אותם

 יש לחתום עליהם בעת הגשת המכרז.

 

 בכבוד רב

 רוני עירון

 מנהלת מחלקת תיירות

 

 



 
 

 
 

 

 אמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה1יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה ל

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי1

 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה 
 ניתנה ההבהרה1

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז1

 

 תמת: _______________________חתימה וחו

 

 

 

 


