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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 2מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

   למתן שירותי דוברות ויח"צ, גרפיקה, ניהול מדיה ומיתוג עבור המועצה המקומית עומר 37/2022ז מכר: הנדון
 

, לות ת המועצה לשאוותשוב ת הבהרה  ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל וכפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשוב

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד שאנו מס'

המכרז מחולק לתהליך מיתוג פרוייקט      .1
חד פעמי וניהול שוטף, האם ניתן להגיש  
מועמדות לאחד מהחלקים או שההגשה  

 היא כוללת לשניהם?

כ  .לא לקבלת  מכרז  הינו  ל  ל המכרז 
ול הצעה  השירותים  להגיש  ניתן  א 

יגיש  המעוניין  מהם.  הצעה    לחלק 
ביחס לכלל השירותים כנדרש  מלאה  

 המכרז.  והוראות בהתאם לתנאי
מפרט    .2

שירותי  
גרפיקה  

 ועיצוב 

מאפשר   43-44 אינו  שמופיע  כפי  הפירוט 
לייצר   ועלול  הולם,  באופן  לתמחר 
לבין   המועצה  בין  עתידיות  מחלוקות 
הזוכה. מומלץ ומתבקש שתעשו מראש  
לייעוץ   הריטיינר  מחיר  בין  הפרדה 

הריטיינר  אסטרטגי   מחיר  לבין  ויח"צ 
לפי   סטודיו  מחירון  ולהגדיר  לסטודיו, 
וכמות העבודות לכל סוג   סוג העבודות 
בנושא   וזאת כמקובל  גראפי,  מוצר  של 

סטודיו   יהיה    –שרותי  שניתן  מנת  על 
 לתמחר כראוי. 

במידה ולא ניתן להפריד כאמור, חשוב  
במידה   כי  תציינו  שלפחות  לדעתנו 

עבודות הסטודיו    והצדדים יבינו שהיקף
יוכלו   היחסי,  לתמחורו  סביר  אינו 
הצדדים לדון בהמשך על עדכון המחיר  
וסוג   כמות  של  מקסימום  הגדרת  או 

 עבודות. 

לא ניתן לבצע הפרדה בין השירותים  
הנדרשים   .והתמחור השירותים 

ככל  המכרז.  במסמכי  מפורטים 
שכבר  )מה  לאמוד  המציע  וברצון 

מ ומכאן  המועצה  ידי  על  חיר  נעשה 
העבודות,   היקף  את  המקסימום( 
של   הפייסבוק  באתר  לעיין  ניתן 
כלל   כמעט  מופיעים  שם  המועצה 
)יש   הנדרשות  הגפרפיקה  עבודות 
מסויימות   לעבודות  כי  לב  לשים 
לפרסום   גרסה  גם  יש  שמפורסמות 
מעבר  בנוסף,  חוצות(.  בשלטי 
למועצה   יש  ברשתות  לפרסומים 
המפורסמים   ספרים  בעריכת  צורך 

שנ איזכור  בכל  קיים  לגביהם  ה 
חוברת   – במסמכי המכרז )בין היתר 

חוברת   חינוך,  חוברת  שנה,  סיכום 
עיצוב   חוגים,  חוברת  בדפנה,  בית 
 פעילות לגי חנוכה, פסח סוכות וכו(. 

האם יש כוונה או נכונות לפצל המכרז      .3
והיח"צ  הדוברות  חלק  חלק    בין  לבין 

המיתוג + הגרפיקה. כך שנוכל להצטרף  
 ולהתמודד על מיכרז זה? 

. לא  1. ראה תשובה לשאלה מס'  לא
לחלק/ים   הצעה  להגיש  ניתן 

   מהמכרז.
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 תשובה שאלה  עמוד שאנו מס'

דיגיטל    .4
ומדיות  

 חברתיות 

בניהול    גם  לטפל  יידרש  הזוכה  האם 
יומי של הרשתות החברתיות של  - היום

קידום    –המועצה   עיצוב,  ניסוח, 
והעלאת פוסטים )פייסבוק, אינסטגרם  
וכיו"ב(, או שישמש בתחום זה רק כיועץ  

המועצה   של  לדיגיטל    - אסטרטגי 
הדיגיטל   מדיניות  של  כללית  להתווייה 
ההסברה   לאסטרטגיית  והתאמתה 
את   עבורכם  שמתפעל  מי  לצד  וכיו"ב, 

 יום? -הרשתות ביום

יומי   לניהול היום  יידרש  לא  הזוכה 
הרשתות  של    החברתיות  של 

שמופיע   וכפי  זאת  עם  המועצה, 
יהיה  המכרז  את    בתנאי  לבצע  עליו 

מוזכרים  יהש שאלו  כפי  רותים 
 במפרט.  

אם    כללי   .5 אודה  ההגשה,  מועד  דחיית  לאור 
תפורסם הבהרה מצידכם האם מוארך  

וכן   שאלות  הגשת  מועד  במידה  –גם 
אם ניתן    –ומוארך, חשוב לציין מראש  

אחרון    – מועד  תשובות  מתיי  לפרסום 
 המועצה. 

במועד   דחייה  ישנה  שפורסם,  כפי 
בלבד.   ההצעות  המועד  הגשת 

האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  
מהשעה    01/01/2023 יאוחר  ולא 

12:00 . 

 

 

 

 בכבוד רב 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

 
 

____________________________________________ _______ ____________________________ _ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
על גבי מסמך זה ועל   ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום  הנספח לו 

           מהצעתו במכרז.

                 _ ______________   _______________   _______________ 
 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               


