
 

 "א טבת, תשפ"אכ

 2021ינואר,  5
 

 לכבוד 
 208/פומבי מס'  משתתפי מכרז

 

 שלום רב,

 
למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות  208/ פומבי מס' מכרז הנדון:

 חברתיות
 

 מענה לשאלות הבהרה
 

 הקרן למורשת הכותל, ע"רבמשרדי  ות הבהרה שהתקבלוהתייחסותנו לשאללהלן 

 שבנדון. המכרז "(, ביחס למסמכי נההמזמי)"

כל , ויחולו עליה כחלק מתנאיותיחשב המכרז, לחלק בלתי נפרד ממסמכי  הבהרה זו תהפוך

זה להצעתו, כשהוא הבהרה על המציע לצרף מסמך . המכרזההוראות הנוגעות למסמכי 

 .בסופו במקום המיועד לכךחתום 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות  המזמינהאין באי התייחסותה של 

 .המכרזהסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

במקום ייעוץ  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות

 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 מענה שאלה הפנייה מס' 

 מסמך א'   .1
 )הזמנה(

 10סעיף 

קמפיינים של  צפוייםהאם 
 משפיענים? 

 

. סוג קמפיינים של משפיעניםייתכנו 
הקמפיינים שהמזמינה רשאית 
להזמין במסגרת השירותים אינו 

 מוגבל. 
ההצעה )מסמך ה'   .2

 (הכספית
 טבלת המחירים

נבקש הבהרה לגבי היחס בין 
 התשלום החודשי )ריטיינר(

ובין תשלום  1-2בסעיפים 
 .3כאמור בסעיף  העמלה

 כמפורט בהצעה הכספית ובהסכם:
לטבלת המחירים הינו  1א. סעיף 

מתן ספק בגין מחיר חודשי קבוע ל
 תשלומיהשירותים, כאשר 

בפייסבוק הפרסום והקידום 
 ידי עלישירות לפייסבוק ישולמו 

במתווה זה לא תשולם  .המזמינה
 . מכל סוג שהואלספק עמלה 

לטבלת המחירים הינו  2סעיף ב. 
מחיר חודשי קבוע למתן השירותים, 

יבוצעו כאשר התשלומים לפייסבוק 
 . באמצעות הספק

בהעברת הספק טיפול בגין 
קידום הפרסום והשלומי ת



 

 בנוסף) תשולם לספק, פייסבוקל
 2תשלום החודשי הקבוע בסעיף ל

 שתוצע על ידוהעמלה  (בטבלה
מסך אשר תיגזר  -בטבלה  3בסעיף 

התשלומים  לפייסבוק שבוצעו 
 . במהלך החודש הקודם

ג. מודגש כי הבחירה בין מסלול 
סעיף ב'  אוהתשלום )סעיף א' לעיל 

מעת לעת  לעיל( לרבות שינוי המסלול
שמורה למזמינה בהתאם להוראות 

 מסמכי המכרז. 
ד. עוד מודגש כי היקף התשלומים 
לפייסבוק ייקבע באופן בלעדי 
והמוחלט על ידי המזמינה, בכל 

 מסלול שהוא.
שקלול רכיבי ההצעה הכספית ה. 

י הליך המכרזניקוד ההצעות בלצורך 
 49.3ייעשה בהתאם להוראות סעיף 

 להזמנה.

 
 בכבוד רב,

 
 הקרן למורשת הכותל, ע"ר

   X______________ 
  חתימת המציע                                                                         


