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שרותי ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רכבת 

שנתקבלו אצלנו מהמשתתפים 

 .13:00עד השעה  03/02

צורף לחוזה י 1' להודעה מס

ומהווה חלק בלתי נפרד " למשתתפים
בקשכם להחזיר אלינו במצורף להצעתכם את כל החומר שהועבר 

כנדרש במסמכי , י המוסמכים לחתום

            
  

  ,בברכה

  

  סיגל בן שמואל
  התקשרויות מנהלת ענף

  ,ומצרף אותה להצעתי

____________________  

__________________  

 אגף רכש והתקשרויות

שרותי ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רכבת  -  11602 'מס

   ישראל

  

  למשתתפים 1' הודעה מס

  

שנתקבלו אצלנו מהמשתתפים , 1' להודעה מס 1נספח , ב טבלת מענה לשאלות הבהרה

  :וכן הבהרות נוספות כמפורט להלן

02/2016/ יוםהינו בלהזכירכם כי המועד האחרון להגשת הצעות 
  

להודעה מס 1המענה למציעים המסומן כנספח 
 .על סעיפי החוזה יגבר

למשתתפים 1' הודעה מס"הודעה זו ממוספרת כ, לתשומת לבכם
בקשכם להחזיר אלינו במצורף להצעתכם את כל החומר שהועבר לפיכך נ. ממסמכי ההזמנה
י המוסמכים לחתום"ע מהא חתויכשה, הודעה זולרבות 

  .והחומר שהועבר אליכם נשארו ללא שינוי המכרז

          .תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה

  י"ר - יווקמנהלת אגף ש

  מחלקת התקשרויות/ רכבת ישראל

03-6937416  

ומצרף אותה להצעתי 60211' להזמנה מס 1' הריני מאשר קבלת הודעה מס

  
____________________: שם החברה

  
__________________: חתימה וחותמת

  
אגף רכש והתקשרויות

                  

  לכבוד 
  משתתפי המכרז

  ,שלום רב

  

מס מכרז :הנדון

ב טבלת מענה לשאלות הבהרה"מצ

וכן הבהרות נוספות כמפורט להלן, השונים

להזכירכם כי המועד האחרון להגשת הצעות  .1

המענה למציעים המסומן כנספח יצוין כי  .2
יגבר וב והאמור

  

לתשומת לבכם .3
ממסמכי ההזמנה

לרבות , אליכם
 .ההזמנה

המכרזפרטי יתר 

תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה .4

  
מנהלת אגף ש: העתק

  

  

רכבת ישראל: אל
  

416' בפקס מס
  

הריני מאשר קבלת הודעה מס
  
  



   שרותי ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רכבת ישראל

  הבהרות/ תשובות 

 מדובר בשיקול דעת בלעדי של הרכבת
  -של המכרז מהותו . צורכי הרכבתבהתאם ל

לרבות ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם 
יהול המהלכים התקשורתיים בעולם 
הרשתות החברתיות ובכלל זה גם יכולת לנהל 

  . משברים

 ץ משפטיוייע יתןאין ביכולת הרכבת ל
לבחון את  נדרשים המציעים. למציעים

 16.2סעיף ובדגש על , תנאי המכרז במלואם
לקבל החלטה בשיקול  מסמכי המכרז

 .  דעת עצמאי

ניהול סיון ביהציג נלמשמעו תנאי מענה ל
בתקופה מתייחס ללקוח אחד ההתקציב 

  .שלא תעלה על שנה

תנאי כי  ,מובהר .ללא שינויי הסף נותר 
יכולת וניסיון להוגדר בהתאם 

 זהה היקף כספימהם שנדרש  ים
  .רכבתצורכי ה

 המציע נדרש למלא את הצעתו בכתב יד
לחילופין ניתן  .או להקלידו/ברור וקריא ו

כי לציין בכתב יד על גבי הנספח הרלוונטי 
  .נספח מודפסמצורף למסמכי ההצעה 

 אגף רכש והתקשרויות

שרותי ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רכבת ישראל -  11602

  1להודעה  1נספח 

      
  שאלה

 את מפצלת לא ישראל רכבת מדוע
, האחד: נפרדים שירותים לשני המכרז
 בעמודי שוטף תוכן ניהול שירותי

 ניהול ,והשני והאינסטגרם הפייסבוק
 כנגד שיימינג לאירועי ומענה משברים

  ?ומנהליה עובדיה, הרכבת

מדובר בשיקול דעת בלעדי של הרכבת
בהתאם ל

ניהול עמוד הפייסבוק והאינסטגרם 
יהול המהלכים התקשורתיים בעולם נ

הרשתות החברתיות ובכלל זה גם יכולת לנהל 
משברים

רכישת המדיה בפייסבוק מתבצעת .א
באמצעות חברת המדיה שלנו ולכן 

לאור האמור ובכדי . התקציב משותף
, לעמוד בתנאי סף התקציב השנתי

נצטרך לגשת למכרז יחד עם חברת 
  ?האם אפשרי, המדיה

  
התקציב יכול האם תנאי סף , בנוסף. ב

  ?להתייחס לכלל תקציב הלקוח עד כה

אין ביכולת הרכבת ל. א
למציעים

תנאי המכרז במלואם
מסמכי המכרזל

דעת עצמאי
  
מענה ל .ב

התקציב 
שלא תעלה על שנה

בכך  סףאבקש לשקול את התנאי ה
או יותר יהיה  700000שתקציב של 

תקציב של כלל הלקוחות החברה ולא 
ח "ש 60000של לקוח אחד שמשקיע 

  .בחודש

י הסף נותר נאת
הוגדר בהתאם זה סף 

יםמציעה
צורכי הל

האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז 

פתוח על מנת שנוכל  WORDבקובץ 

להכניס את הנתונים על גבי המכרז 
  ?עצמו

המציע נדרש למלא את הצעתו בכתב יד .לא
ברור וקריא ו

לציין בכתב יד על גבי הנספח הרלוונטי 
מצורף למסמכי ההצעה 

  
אגף רכש והתקשרויות
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