
 

 

 2020פברואר  17

 שבט תש"פ בכ"

  משתתפי המכרזאל: 

 

 שלום רב, 

 

 ( עבור תאגיד השידור הישראליASO -ו SEOלשירותי קידום אתרים ואפליקציות ) 2020/4מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 
 

להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז מתכבד בזאת "(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

מס' 
 סידורי

מסמך / סעיף 
 במכרז

 תשובה שאלה

לצורך ערבות בנקאית מה תוקף הערבות   1
המבוקשת? יש לציין תאריך ספציפי בפני 

 הבנק.

הערבות הבנקאית הנדרשת הינה 
ערבות ביצוע אשר הזוכה במכרז 

נדרש להמציא לתאגיד. תוקף 
הערבות יהיה כמפורט במכרז, 
התאריך המדויק ימסר לזוכה 

לאחר הזכיה לצורך הנפקת 
 הערבות.

ישנה התייחסות  4.3 -ו 3בסעיפים   2
האם  –לפלטפורמות של רשתות חברתיות 

)קרי, ניהול  הכוונה היא לניהול הנכסים?
דפי פייסבוק וניהול חשבון היוטיוב( או רק 
לקידום התכנים הקיימים במנועי החיפוש 

 הרלוונטיים? נודה לחידוד.

 לא מדובר בניהול הדפים.

מדובר בקידום אורגני ברשתות 
למקסם את  על מנתהשונות 

 החיפוש השוניםבמנועי החשיפה 
כלל של  ובפלטפורמות חברתיות,

  .התאגידנכסי 

יכולות  ההבהרה בהתחשב בכך ששאלות מבוא -1סעיף  3
לא תפורסם  ותשובה להן 13.2עד ה  להשלח
הארכה בהתחשב  האם תנתן  16.2לפני ה 

ימי עסקים בין מועד הגשת  5.5בזה שיש 
שאלות ההבהרה לתאריך האחרון בהגשת 

  המכרז?

אם יהיו שינויים מהותיים בשאלות 
הדבר יכול להביא לעיכובים  ההבהרה

  בהמצאת המסמכים הנדרשים.

המועד להגשת הצעות במכרז 
, שעה 24.2.20, שניידחה ליום 

 בצהריים.  12:00

מה זה אומר ביצוע בפועל של הטמעת  3.4סעיף  4
מילות מפתח והשינויים 

באמצעות מערכות הניהול של   הנדרשים
האתר? האם מדובר בהזנת תוכן כמו 

כותרות, תגיות וכיו"ב? הטמעת האלמנטים 
  הנדרשים ע"י מתכנת? נשמח להרחבה.

לתאגיד יש ספקים שונים אשר 
התאגיד.  מפתחים את אתרי

ה רשאי להעניק התאגיד יהי
לספק גישה לאתרים מסוימים 

לפי שיקול דעתו, בהתאם לצורך 
 ובתנאים שיקבעו על ידי התאגיד. 

לצורך הטמעת כותרות, תגיות 
וכד', יאפשר התאגיד בהתאם 



 

 

לשיקול דעתו גישה למערכת 
 הניהול, לפי הצורך.

הטמעת מערכות צג ג', גם כאן במקרה  3.5סעיף  5
הספק צריך להטמיע הצורך מתכנת של 

רכיבים בתוך האתר? האם יהיה ניתן לקבל 
גישה מספקת למערכות הניהול והטמעת 

 הקוד?

 . 4ראו תשובה לשאלה מס' 

האם ניתן לצרף רשימה נפרדת של כלים  6.3.14סעיף  6
 וצילומי מסך בתור נספח?

 כן, בצירוף כתובות אתר לגישה. 

 יש צורך לצרף עותק דיגיטלי.  דיגיטלי?האם ניתן / צריך לצרף עותק  כללי 7

היות והמכרז מבקש ניסיון בקידום אורגני  כללי 8
לגוגל בעברית, ערבית ואנגלית ובתחום נוסף 

שלא קשור לקידום אורגני שזה קידום 
אפליקציות, האם ניתן לגשת למכרז עם 
ספקי משנה שמתמחים בקידום בערבית 

 ובקידום אפליקציות?

הבקשה. על  לא ניתן לקבל את
המציע בעצמו )באמצעות מי 

מטעמו( לעמוד בדרישות הניסיון 
המפורטות בתנאי הסף 

 במכרז.  4.5 – 4.3שבסעיפים 

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4סעיף  7עמוד  9
למסמכי המכרז  4המפורטים בסעיף 

ובהתייחס לניסיון המציע הנדרש בשפה 
בתנאי הסף הערבית, נבקשכם לאשר עמידה 

בעניין השפה הערבית באמצעות קבלן משנה 
של המציע מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע 

מאחריותה המלאה של החברה )נראה כי 
 .אפשרי הדבר( 13.6ע"פ סעיף 

 .8ראה תשובה לשאלה מס' 

סעיף  31עמוד  10
3.5 

לעניין עמידת הספק בלוחות הזמנים 
שיקבעו, לא יבואו במניין תקופות 

לביצוע התחייבויות המזמין  המיועדות
לרבות תגובות מצד המזמין ו/או עיכובים 

שמקורם במזמין ו/או בהעדר שיתוף פעולה 
 מצד המזמין.

 לא יחול שינוי בסעיף.

, סעיף 36עמוד  11
 להסכם 11

נבקש כי קיזוז יעשה לאחר התראה מראש 
 יום 7ובכתב בת 

לא יחול שינוי בסעיף. ככל שעילת 
ות משבעה ימים הקיזוז אירעה פח

לפני מועד תשלום התמורה, אין 
בכך כדי לגרוע מאפשרות הקיזוז. 

לפיכך התיקון המבוקש אינו 
 מוסכם. 

 5+13סעיפים  12
 להסכם

 או/ו מסעיף זה תמונות להחריג נבקש
 ממאגרי י הספק"ע שנרכשו גרפיים רכיבים
 המזמין זכויות יקבל בגינם ,שונים תמונות

 השימוש לרישיונות שימוש בהתאם
 שהמזמין יפעל ובלבד הספק י"ע שנרכשו

 י"ע שנרכשו השימוש רישיונות תנאי י"עפ
 יפעל לרבות ,י התמונות/מספק הספק

באופן  הגרפיים הרכיבים / התמונות להצגת
 .AS IS למזמין  שנמסרו

השאלה לא ברורה. מאגרי 
 תמונות מנוהלים על ידי התאגיד

שינוי בסעיף, מעבר לכך לא יחול 
 המדבר בעד עצמו.

   

 



 

 

 

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם  .3

 אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת המכרז.

 ו בכל עמוד.ייד-, כשהוא חתום עליחד עם כל המסמכים המצורפיםהמציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה  .4

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 אלינסוןאיילת           

 רכזת ועדת המכרזים                 


