
 

 

 

 

 

 "א סיון תש"ףי

 2020יוני  03

 סרטונים  – 04/2020פומבי מכרז הנדון: 

 

 תשובה  שאלה  סעיף /נספח  

האם נוכל להגיש  04/2020ברצוננו לגשת למכרז   .1

ולא על ידי הגשה  באמצעות האימייל המסמכים

 ?פיזית בתיבת המכרזים

יש להגיש את ההצעות פיזית בתיבת המכרזים 

 בבנין המועצה.הממוקמת 

 

אנחנו מגישים כבר שנים מכרזים למשרדי   .2

ממשלה, ולארגונים רבים, ומעולם לא נתקלנו 

 בדרישות ביטוח כאלו

עלי לומר שדרישות הביטוח מאוד מופרזות ולא 

פרופורציונליות בשום צורה לתוצר הסופי 

 שנספק.

למשל דרישת ביטוח אחריות מקצועית של 

ופורציונלית לסרטים היא לא פר₪  4,000,000

)גם אם ₪ אלף  35 -ל 8000המבוקשים הנעים בין 

 נפיק מספר כאלה בשנה(

העלות בשבילנו לביצוע כל הביטוחים שביקשתם 

 לשנה !!₪  18,000היא סביב 

נבקש להקטין באופן משמעותי את דרישות 

הביטוח שיהיו תואמות את השירות הניתן על 

 ידינו 

  

 רוה"מלנו שמשרד )מצ"ב אישור ביטוח שיש 

 דרשו מאיתנו(

יתוקן גבול האחריות  – 24סעיף בנספח ט, 

 ₪.  1,000,000 -בביטוח אחריות מקצועית ל

בביטוח  –אישור קיום ביטוחים  – 1בנספח ט'

 -יתוקן גבול האחריות ל –אחריות מקצועית 

1,000,000 .₪ 

 

האם תסתפקו בדיסק צרוב עם קובץ וורד ותוכו   .3

ון עבודות? או שאתם רוצים דיסק לינקים למגו

 און קי?

יש להגיש את הקבצים/לינק לקבצים הנדרשים 

 במסגרת המכרז על החסן נייד )דיסק און קי( 

העתקים של החסן נייד לכל עותק  3האם צריך   .4

של המכרז? או מספיק לצרף החסן נייד רק עם 

 עותק המקור?

 אחד מספיק. 

5. 1.3 

5.4.1 

5.4.2 

להגיש מועמדות להפקת סרטי האם אפשר 

 אנימציה בלבד?

 לא. 

6. 10.1 

10.2 

האם לאור המצב יהיה ניתן לפתוח אופציה של 

הגשת ההצעה באופן אלקטרוני בלבד במקום 

 בהגשה ידנית לתיבת המכרזים?

 1ראו תשובתנו לשאלה 

 

האם ניתן להגיש הצעה גם אם רכיב ההכנסה של  15.2.5 .7

מהמחזור שלה ? 0%8החברה מהפקות נמוך מ   

 להלן. 10 ראו תשובה לשאלה
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8.  

6.1.1 

 

 דרישת המכרז : 

סרטונים שמסכמים אירוע דהיינו: יום עבודה 

 שלם, בכל מקום בארץ

 הבהרה: 

 כמה שעות מוגדר יום עבודה שלם? 

 מה אורך הסרט שנדרש לערוך ? 

האם הצילומים יהיו באתר בודד או במספר 

 אתרים 

 

יובהר כי מדובר  –" באשר ל"יום עבודה -

שנועדה לתת למציעים  בהערכה בלבד

הפוטנציאלים הבנה בסיסית של אופי 

הסרטונים המבוקש בכל קטגוריה ואין בכך 

משום התחייבות למספר שעות עבודה כלשהו 

והתמורה שתשולם ע"י המועצה הינה עבור 

הסרטון המוגמר ללא קשר למספר השעות 

  שהושקעו בפועל ע"י הספק בהפקתו.

 .דקות 3 -הינו כאמור במכרז כ -אורך הסרט  -

יובהר כי גם בענין זה מדובר בהערכה בלבד 

 ותיתכן סטיה קלה.

יכולים להיות  –באשר לאתרי הצילום  -

 .צילומים במספר אתרים

 דרישת המכרז :  6.1.3 .9

סרטוני צילומי חוץ דהיינו: שני ימי צילום 

 מלאים לפחות

 הבהרה : 

באתר בודד או במספר האם הצילומים יהיו 

 אתרים?

  ראה תשובתנו לעיל

 דרישת המכרז :  15.2.5 .10

(, בכל 80% עיקר הכנסתו של המציע )לפחות

הינה מהפקת   2019 -ו 2017,2018אחת מהשנים: 

סרטונים מורכבים הכוללת את רוב השירותים 

 .לעיל 15.2.3המפורטים בסעיף 

 הבהרה: 

מחלקת מחלקות.  3-החברה שלנו מורכבת מ

מכלל פעילות  50%הסרטים מהווה לפחות 

 . 2017-2019והכנסות החברה בכל אחת מהשנים 

 -אנו מבקשים לשנות את הדרישה בסעיף זה ל

 מעיקר ההכנסה. 50%

 

 

למל"ג התקשרויות שונות עם ספקים שונים 

בתחומים שונים המשיקים לתחום הסרטונים 

כגון: פרסום, ייעוץ אסטרטגי, גרפיקה וכו' 

כוונתה במכרז הנוכחי הינה להתקשר עם ספק ו

פעילותו ומומחיותו הינה הפקת  עיקראשר 

סרטונים בלבד ולכן נוסח תנאי הסף כפי שנוסח. 

לפנים משורת הדין, ולאור השאלות הרבות 

בנושא, החליטה המל"ג לעדכן את תנאי הסף כך 

אשר הכנסתו מהפקת  מציעגם הוא יכלול ש

בכל ₪  1,000,000 סרטונים בשנה הינה לפחות

 . 2017-2019אחת מהשנים 

 תנאי הסף המעודכן יהיה כדלקמן:

 80%עיקר הכנסתו של המציע )לפחות  "

₪  1,000,000או לחילופין השנתי מהמחזור 

, 2017(, בכל אחת מהשנים: השנתי מהמחזור

הינה מהפקת סרטונים מורכבים  2019-ו 2018

 הכוללת את רוב השירותים המפורטים בסעיף

 ".לעיל 15.2.3

 

 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה  דרישת המכרז   .11
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אישור חתום בידי רואה חשבון כי עיקר הכנסתו 

)בכל אחת מהשנים:  80%של המציע (לפחות 

, הינה מהפקת סרטונים  2019 -ו 2017,2018

 .מורכבים

 הבהרה : 

 -אנו מבקשים לשנות את הדרישה בסעיף זה ל

 מעיקר ההכנסה %50

במכרז, מדובר על צורך בשלושה  6בסעיף   6סעיף  .12

 מוצרים.

 סרטונים שמסכמים את האירוע. - 6.1.1

 גרפיקה.-סרטוני אינפו - 6.1.2

 סרטוני צילום חוץ. -6.1.3

האם ניתן לקבל הערכה של מספר המוצרים 

 שתזדקקו להם בשנה ?

אם אין ביכולתכם לומר, האם ניתן לקבל נתונים 

 ? 2019ים שהופקו בשנת עבור כמות המוצר

 

 30 -ההערכה היא כי המועצה תזדקק לכ

 סרטונים בשנה, מכל הקטגוריות.

 – 15.2.5סעיף  .13

 10עמוד 

כי  -כתוב כתנאי להגשה  15.2.5בסעיף  10עמוד 

( בכל אחת 80%עיקר הכנסתו של המציע )לפחות 

הינה מהפקת סרטונים.  2017-2019מהשנים 

העוסקת בהפקות  שאלתינו: אנו חברת הפקה

אירועי תוכן וכנסים בינלאומיים, במסגרת 

החברה יש מחלקה העוסקת בתחום הפקת 

הסרטים והיקף עבודתינו גדול ומשמעותי 

אחוז מהכנסות  80בתחום, אבל הוא אינו מהווה 

החברה. משום שהכנסה ותקציב החברה 

לתחומים נוספים. האם ניתן להגדיר  מחולק

הסרטים המהווה לתחום  מחזור כספי נדרש

תנאי סף, על מנת שנוכל להשוות את 

לחברות האחרות העוסקות  עצמינו

ולהגיש את מועמדותינו. על ידי כך  בתחום

מחלקת הסרטים שלנו תוכל להתמודד כמו כל 

 אחת מהחברות העוסקות בתחום הסרטים בלבד

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

 – 16.5סעיף  .14

 11עמוד 

 1לנושא הרשום בסעיף אישור רואה חשבון 

במידה והנכם מאשרים את הסעיף הקודם יש 

 להתייחס גם לסעיף זה מבחינת המצאת האישור

אישור רואה החשבון עודכן בהתאם לעדכון תנאי 

 הסף.

 – 18.4.2סעיף  .15

  13עמוד 

האם ניסיון בהפקת סרטון בשפה זרה משמעותו 

קריינות בשפה זרה או תרגום סבטייטל בשפה 

  זרה?

הכוונה לקריינות בשפה זרה ו/או שהמרואיינים 

 עצמם דוברים שפה זרה

 – 18.4.2סעיף  .16

 13עמוד 

האם בסעיף תחום ניתן להוסיף 'וידאו ארט' / 

  מיצגים אורקוליים, קליפים וטיזרים ?

 לא 

 לא. האם ניתן לשלוח יותר מחמישה סרטונים ולדרג   .17
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  אותם בעדיפות לצפייה?

יתן לשלוח בין חמשת הסרטונים האם נ  .18

המובילים סרטונים לא מחמש השנים 

 האחרונות?

 לא. 

האם יש נוסח להחתמה עבור עסק בבעלות אישה   .19

 או מספיק אישור של עו"ד / רואה חשבון

 מספיק אישור של עו"ד / רואה חשבון

להשתמש  האם במידה והלקוח ירצה  .20

רצה שאינה ממאגר חינמי ו/או י במוסיקה

שימוש בשיר של אומן מסוים, האם התשלום 

להשמעת מוסיקה זו  עבור זכויות היוצרים

  בסרטים תהיה באחריות המל"ג?

 

במקרה שהמל"ג תבקש להשתמש במוסיקה 

שאיננה ממאגר חינמי ו/או תרצה שימוש בשיר 

של אומן מסויים, התשלום עבור זכויות היוצרים 

 "ג.להשמעת מוסיקה זו יהיה באחריות המל

האם שמות הלקוחות של המציע או טלפונים   .21

להמלצות במידת הצורך יכולים להוות מידע 

 חסוי?

המציע יציין בהצעתו אילו פרטים בהצעתו הינם 

חסויים והנושא ילקח בחשבון , במידת הצורך, 

 במסגרת בקשה לעיון במסמכי המכרז.

האם אני יכול להוסיף על הנספחים גם פרופיל   .22

החברה על מנת שתוכלו להתרשם מהציוד, של 

המתקנים והשירותים הניתנים על ידה? שכן, 

מהנספחים עצמם לא ניתן ללמוד על מגוון 

השירותים )סוגי מצלמות, אולפן גרין סקין וכו׳( 

 שניתנים על ידי החברות המציעות

 ניתן לציין כל מידע רלוונטי

ור ועותק פיזי בסעיף זה נכתב כי יש לצרף מק  10.1סעיף  .23

וגם לצרף ״המסמכים על גבי מדיה דיגיטלית״. 

האם הכוונה היא לסריקה של החומר שיוגש 

או שחובה להגיש  pdfקובץ  -בעותק קשיח, קרי

 זאת בקובץ וורד?

 

  3ראה תשובתנו לשאלה 

 -ו 16.3סעיפים  .24

18.4.1  

ישנה סתירה. ברישא הסעיף נכתב שיש להגיש 

ובאמצע הפסקה )במסגרת  ״החסן נייד וקישור״

הבהרה( נכתב ״החסן נייד/קישור״. מהי הגרסה 

 הקובעת?

 

 

   3ראה תשובתנו לשאלה 

האם אני יכול להציג בפירוט הניסיון  -נספח ג׳ נספח ג'  .25

סרטונים שביצעתי עבור  5 -הנדרש )מעבר ל

( גם סרטונים שונים שביצעתי שוניםלקוחות 

ל שירותים שונים עבור אותו הלקוח אשר עונים ע

? למשל, האם אני יכול להציג 15.2.3מתוך סעיף 

לקוחות שונים שערכתי עבורם סרטונים וכן  5

להציג סרטונים נוספים שערכתי עבור לקוח 

 שכבר הצגתי?

 

 יש לפעול בהתאם לאמור במכרז 
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למה הכוונה במילים ״מגוון סגנונות האנימציה   18.4.2סעיף  .26

 של העבודות״?

 ה לשילוב של סגנונות אומנותיים הכוונ

 – 25סעיף  .27

 ביטוחים 

האם חברת הביטוח שתחתום עבורי על אישור 

קיום הביטוחים היא החברה שאצלה אני מחויב 

לערוך אחר כך את הביטוח במקרה שבו אזכה 

 במכרז?

 

 לא

 – 35עמוד  .28

  12סעיף 

אילו הוצאות יכולות להיות למועצה בגין 

שירותים שניתנו על ידי הספק במחיר שסוכם 

 עליו מראש?

 כל מקרה יבחן לגופו

 – 35עמוד  .29

12.4.1  

על פי סעיף זה, למיטב הבנתי, המועצה תסיים 

את ההסכם, ואם היא תחליט לקחת ספק שיבצע 

עבורה סרטים במחיר גבוה יותר ממה שהמועצה 

עליו בעת כתיבת מכרז זה, על הספק החליטה 

שעבודתו הופסקה לשלם לה את ההפרש עד תום 

תקופת החוזה. באם אני צודק סעיף זה חורג 

 מכול סבירות ואבקש לתקנו בהתאם

 הסעיף לא ישונה.

יובהר כי הוראות סעיף זה יחולו רק במקרה בו 

סיום ההתקשרות נגרם בשל הפרת הספק את 

 ההסכם

ף סעי 35עמוד  .30

13.1  

ישנם מיקרים כמו שימוש במוסיקה  .א

קיימת ושימוש בקטעי וידאו 

קיימים שבהם, כמפיק הסרט, אני 

לא יכול להעביר את הזכויות מאחר 

והתשלום הוא עבור זכויות שימוש 

לסרט אחד בלבד, עם הגדרות לסוג 

ההקרנה: לדוגמא: עלות רכישת 

זכויות לשימוש במוסיקה בפרסומת 

נה מעלות רכישת לטלוויזיה היא שו

זכויות לשימוש במוסיקה בסרטון 

שעולה ביוטיוב או באתר המועצה. 

כך גם הדבר לקטעי וידאו קנויים. 

 אודה על תיקון סעיף זה בהתאם.

תשדיר \עלות הפקת סרטון פרסומת .ב

לטלוויזיה שונה מעלות הפקת אותו 

סרטון לאינטרנט. לכן צריכה להיות 

מגבלת שימוש שנוגעת לשימוש 

פרסומות \ונים כתשדיריםבסרט

 בטלוויזיה.

 

 השאלה לא מובנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השאלה לא מובנת

 15.2.4סעיף  .31

 למכרז 

נבקש מהמועצה להבהיר האם מחלקות שונות 

או אגפים שונים במשרד ממשלתי )כדוגמת 

משרד החינוך(, עשויים להוות לקוחות נפרדים 

 לעניין סעיף זה?

 לא. 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה בהתאם להוראות תנאי הסף המפורט בסעיף זה,  15.2.5סעיף  .32
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ז וסעיף למכר

 למכרז  16.5

נקבע כי על כל מציע המעוניין להגיש הצעה 

( 80%במכרז להראות כי עיקר הכנסותיו )לפחות 

הינם מהפקת סרטונים  2019 – 2017בשנים 

 מורכבים בהתאם להוראות המכרז.

הלכה למעשה, משמעות תנאי סף זה היא שארגון 

ר היקף פעילותו חולש על מגוון תחומים גדול, אש

)בין היתר, הפקת סרטונים בהתאם להוראות 

המכרז(, אשר עומד בכל דרישות המכרז ובעל כל 

הניסיון והיכולות הנדרשים לפי המכרז, לא יכול 

לגשת למכרז מכיוון שעבודתו בתחומים שאינם 

עריכת סרטונים מסכלת את עמידתו בתנאי סף 

זה. ארגון גדול שכזה יכול להיות מומחה 

מהשורה הראשונה לעריכת סרטונים, בעל ניסיון 

רב ועשיר במתן השירותים הנדרשים במכרז, בעל 

אנשי צוות ייעודיים ומקצועיים שעוסקים 

באספקת השירותים לפי המכרז )ואף מחלקה 

שלמה המיועדת רק לשירות זה(, ובעל מחזור 

כספי משמעותי רק ביחס לשירות מסוג זה, אך 

הצעתו במכרז תפסל באופן אוטומטי לאור 

 התנאי הטכני שהוצב.

לאור האמור, מדובר בתנאי סף שרירותי, לא 

שוויוני ולא ענייני, העולה לכדי הפליה של ממש 

ואינו עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני 

 המכרזים.  

אשר על כן, נבקשכם לתקן את הוראות סעיף 

הקשור  516.זה )ובהתאמה גם את סעיף  15.2.5

 בו( באחת משתי הדרכים המוצעות להלן:

לתקן את הוראות הסעיף כך שעל מנת  .1

לעמוד בתנאי הסף יידרש המציע להציג 

של מחלקה ייעודית שעיקר הכנסתה 

הינה מהפקת  ונפרדת אצל המציע

סרטונים מורכבים הכוללת את רוב 

 15.2.3השירותים המפורטים בסעיף 

כפי , 80%למכרז )בהיקף של לפחות 

 שנדרש במכרז(. 

המחלקה הייעודית אמנם לא מהווה 

אישיות משפטית נפרדת ולכן אין 

ביכולתה להגיש הצעה למכרז אך היא כן 

פועלת באופן עצמאי, בעלת תקציב 

 עצמאי והיא בעלת צוות עובדים ייעודי.

אנו סבורים כי פתרון מוצע זה עונה 

לכוונת המועצה שכן לאור הוראותיו 
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שירות מגוף העוסק דרך תקבל המועצה 

קבע בהפקת סרטונים )באמצעות 

מחלקה ייעודית באותו הגוף( ומנגד 

הפתרון אינו סוגר את הדלת על מציעים 

 בעלי היקף פעילות רחב יותר.

לתקן את הוראות הסעיף כך שעל מנת  .2

לעמוד בתנאי הסף יידרש המציע להציג 

שהיקף הפעילות שלו מהפקת סרטונים 

ת רוב השירותים מורכבים הכוללת א

למכרז לא נופל  15.2.3המפורטים בסעיף 

₪( )שני  מיליון ₪  2,000,000מסך של 

 .בשנה

אנו סבורים כי גם פתרון מוצע זה עונה לכוונת 

המועצה שכן לאור הוראותיו תקבל המועצה 

שירות מגוף המבצע את השירותים בהיקף 

פעילות משמעותי )ובכך יוכיח את ניסיונו 

ומנגד הפתרון אינו סוגר את הדלת ומומחיותו( 

 על מציעים בעלי היקף פעילות רחב יותר

 12.2.6סעיף  .33

 למכרז 

בהתאם להוראות תנאי הסף המפורט בסעיף זה, 

על הנציג המוצע במכרז מטעם המציע להיות 

 בעלים או שותף במציע.

הלכה למעשה, תנאי סף זה מונע לחלוטין את 

תאגידים בהם לא ניתן תתפותם בהליך של הש

להצביע על בעלים או שותף רשמי, כדוגמת 

 . עמותות

יתרה מכך, הדרישה בתנאי סף זה לא ברורה, 

שכן בהתאם להוראות המפורשות של המכרז 

להסכם ההתקשרות המצורף למכרז(  3.5)סעיף 

הוא להוות איש קשר בלבד תפקידו של הנציג 

ניין הקשור בשירותים מטעם המציע לכל דבר וע

. אין כל סיבה שנושא תפקיד בכיר נושא המכרז

במציע ישמש כאיש קשר, ואף יהיה מוטב 

למועצה שהגורם שיעמוד מולה בקשר ביחס 

לשירותים המסופקים במכרז יהיה גורם מקצועי 

בכיר, שיכול אף לייעץ למועצה בתחום מומחיותו 

 ולהיות מעורב בפועל בביצוע השירותים.

האמור, גם תנאי סף זה הוא תנאי סף  לאור

שרירותי, לא שוויוני ולא ענייני, העולה לכדי 

הפליה של ממש ואינו עולה בקנה אחד עם 

 עקרונות דיני המכרזים.

אשר על כן, נבקשכם לתקן את הוראות סעיף זה 

הקשור בו( כך  16.4)ובהתאמה גם את סעיף 

 הסעיף לא ישונה.
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שיתאפשר למציעים להציע בעל תפקיד מטעמם 

שתפקידו במציע הוא מנהל ישמש כנציג, אשר 

. באופן זה תשמר הדרישה אגף או מנהל מחלקה

של המועצה שאיש הקשר יהיה בעל תפקיד בכיר 

אצל המציע, ומנגד יתאפשר למציעים מכל סוגי 

 ההתאגדות להגיש הצעה במכרז.

מבקשים אישור כי גם שותפות תוכל לגשת  15.2סעיף  .34

על מנת לאפשר הכפלת כוח ומתן מענה  למכרז

מיטבי למכרז )וזאת כאשר לפחות אחד 

השותפים עומד בכל התנאים, והשותפות 

 בחתימת עו"ד(. הדבר מקובל במכרזי המדינה. 

כל הצעה תיבחן לגופה בהתאם לתנאי הסף 

 הקבועים במכרז.

מהמחזור הינה להפקת  80%ההגדרה לפני  16.5סעיף  .35

לשווא על גופים וחברות סרטונים מקשה 

שמייצרים סרטונים אך גם שירותים נוספים. 

נבקש להוריד דרישה זאת שמהווה "אפלייה" של 

חברות ועוסקים הנותנים שירותי תקשורת 

נוספים. ניתן לדרוש כי עיקר העיסוק וההכנסות 

הוא בתחום התקשורת )כולל הדרכות עמידה 

. מול מצלמה, ייעוץ תקשורתי לסרטונים וכו(

אך דרישה  –או לדרוש מחזור גדול   16.5סעיף 

 של אחוזים מהמחזור איננה מקובלת.

 לעיל 10ראו תשובה לשאלה 

מבקשים להרחיב את המפורט בתחומי העיסוק  15.2.3סעיף  .36

לכלל שירותי תקשורת דומים כגון:  15.2.3

 הדרכה לעמידה מול מצלמה, ייעוץ, וכו'

 

 לא מקובל.

מבקשים לציין כי בנוגע לסרטונים גם הגשה  15.2.3סעיף  .37

באמצעות שותפות ללקוח תיחשב כהגשה של 

המציע. )וזאת משום שפעמים רבות הספק 

המרכזי של הסרטונים איננו בעל התקשורת 

 15.2.3היחידה עם הלקוח(.

 

 לא מקובל.

מבקשים לציין כי בנוגע לסרטונים גם מסירתם  15.2.3סעיף  .38

שהוא לקוח  –הפקה/אחר( לספק אחר )חברת 

של המציע, תיחשב כמסירה ללקוח וזאת על אף 

אם החברה מוסרת אותם ללקוח הקצה/ללקוח 

נוסף.  לדוגמא מוסד ממשלתי המזמין מהמפיק 

סרטונים והמפיק מבצע זאת באמצעות חברת 

ייחשב המפיק כלקוח של  –הפקה שלישית 

 15.2.3חברת ההפקה.  

 

 ם לתנאי המכרזכל הצעה תיבחן לגופה בהתא

מבקשים הבהרה כי נציג המציע יכול להיות  16.4סעיף  .39

שותף/עובד/ספק משנה או כל בעל תפקיד 

 הסעיף לא ישונה.
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שמאושר על ידי עורך דין כי הוא מייצג לצורך 

המכרז את המציע ומחייבו ולאו דווקא בעלים 

 16.4או שותף בבעלות בתאגיד. סעיף 

 

ם לאפשר גם לנציגים נוספים רלוונטים מבקשי 18.4.3סעיף  .40

של המציע להגיע לראיון. ישנם מספר אנשי צוות 

 18.4.3רלוונטים  סעיף 

 

דרש המציע להודיע מי מגיע בעת הזימון לראיון י

לראיון חייב להגיע נציג המציע ויוכלו להצטרף 

  אליו אנשי צוות רלוונטים לבחירת המציע.

רות בעלי ניסיון מציעים להעניק יתרון לחב  .41

 .בעבודה עם מסודות האקדמיה

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מציעים להחיל את המכרז גם על שירותים   .42

נילווים נוספים בתחום על פי שיקול דעת המזמין 

סוגי סרטונים  3ולא לצמצמם אך ורק ל

ותעריפים וזאת כדי לאפשר גמישות מסויימת 

עריכה בלבד בהמשך. כגון שעות ייעוץ, משמרות 

 וכדומה

 למכרז 8.2סעיף   ראו
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