
 

 

 

 

 

 ג' טבת תש"פ 
 2019דצמבר  31 

 

 ן שירותי גרפיקה תלמ 05/2019דו שלבי מס' פומבי מכרז הנדון: 

 עבור המועצה להשכלה גבוהה

 : למכרזלשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע תשובות להלן ריכוז 

 

 תשובה  שאלה  סעיף /נספח  

מסמכי מכרז  .1

  12.1.3סעיף 

ן לכלול נית₪  50,000האם בהיקף 

 שירותי גרפיקה שניתנו כשכיר?

 לא

מסמכי המכרז   .2

  – 13.2סעיף 

מציע בשליטת 

 אישה 

האם יש נוסח קבוע לתצהיר שתרצו 

או להגיש נוסח של הרוח' / עו"ד 

 שלי?

 אין נוסח קבוע לתצהיר.

מסמכי מכרז  .3

 13.1.8סעיף 

 כן ?  1האם הכוונה לנספח ה'

 

מסמכי מכרז  .4

 נספח ב' 

יש מקום לשני מורשי  –מות חתי

חתימה, אולם יש לנו רק מורשה 

חתימה אחד. האם להשאיר חתימה 

 שניה ריקה?

חתימה המאושרים ע"י  י/יש לחתום ע"י מורשה

 התאגיד. 

מסמכי מכרז  .5

 נספח ג' 

רשום: " בתנאי המפורט בסעיף 

כדלקמן". אין סעיף  ,למכרז 11.1.2

במכרז. האם הכוונה לסעיף  11.1.2

12.1.2? 

 כן 

 מסמכי המכרז  .6

 נספח ו' 

יש לציין מס רישום. במקרה של 

עוסק מורשה יש לרשום מספר 

  עוסק מורשה?

 כן 

 הסכם  .7

  8.1סעיף 

האם לציין בהסכם את גובה 

התמורה בשלב זה של הגשת 

המכרז? )שהרי נרשם שעל התמורה 

 להיות חסויה מלבד בטופס ההצעה( 

יר יצורף להצעה במעטפה טופס הצעת מח –נספח ו' 

 סגורה ונפרדת .

 

 

 

 2נספח  –הסכם  .8

 5ונספח 

להסכם  5ו  2האם לחתום על נספח 

)או בראשי תיבות בתחתית 

הנספחים הללו( בשלב ההגשה או 

כמו כן האם   רק במקרה של זכיה?

  להסכם? 4ו  3יש נספח 

 כן. 

 .המכרזאלה טרם הגשת  םיש לחתום על נספחי
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ז מסמכי מכר .9

  12.1.3סעיף 

משרדינו נפתח כעוסק מורשה לפני 

 2019יולי בשנה אולם  20-למעלה מ

 הפך לתאגיד.

איך מתייחסים לעובדה זו במכרז? 

בעלי המקצוע במובילים את החברה 

 לא השתנו.

 ככל תנאי הסף צריכים להתקיים במציע.

בנסיבות מסוימות ניתן לזקוף ניסיון שאינו של 

המציע, בין היתר, המצב בו כל הפעילות המוצגת 

 משתלבת בפעילותו של המציע.

בו בעל עסק מעביר את מלוא דוגמה היא מקום 

פעילותו לחברה שהתאגדה על ידו ומופעלת רק על 

 ידיו.

בכל מקרה, כל מקרה ייבחן לגופו לאחר הגשת 

 ההצעות.

יובהר כי אין באמור משום ייעוץ משפטי ועל המציע 

לבחון עמידתו בתנאי הסף קודם להגשת הצעה 

 במכרז.

 מסמכי מכרז  .10

סעיף  –נספח ו' 

הצעת  16.1

 מחיר 

איך המכרז מתמודד עם זמני 

ביצוע? שעת עבודה יכולה להיות 

 נמוכה ויעילותה פרופורציונלי

בנוסף שעת עבודה הינה מדד בעייתי 

מאחר ועיצוב וביצוע אינם שווי 

 ערך...

, שלושה זוכים במכרזור עד בכוונת המועצה לבח

ולחלק את ביצוע השירותים. החלוקה בין הזוכים 

במכרז תהא בין היתר לפי תפוקה בפועל של כל זוכה, 

מחיר הצעות הזוכים, איכות התוצרים, עמידה 

 , הכל לפי שיקול דעת המועצה.בלוחות זמנים

מסמכי מכרז  .11

  16.4סעיף 

הצעת המחיר הינה סופית. בסעיף 

ופת ההתקשרות ניתנת תק 10

 חודשים. 48רכה של להא

האם הגיוני שעסק יתחייב לתעריף 

 שנים קודם לכן? 5שנקבע 

 

 .כן

מציע יביא בחשבון את ההמחיר הינה סופית , הצעת 

 שהמחיר הנו לתקופת ההתקשרות המלאה.העובדה 

 –הסכם  .12

  2.1-2.2סעיפים 

זמינות, אמצעים החוזה מתייחס ל

אולם לא ברור היקף  –ומשאבים 

וסוג העבודה הנדרשת. כך 

שהדרישה עלולה להכשיל. לא ברור 

אם לספק ניתנת אפשרות שלא 

 לקבל על עצמו עבודה מסוימת.

, שלושה זוכים במכרזבכוונת המועצה לבחור עד 

ולחלק את ביצוע השירותים. החלוקה בין הזוכים 

תפוקה בפועל של כל זוכה, במכרז תהא בין היתר לפי 

מחיר הצעות הזוכים, איכות התוצרים, עמידה 

 , הכל לפי שיקול דעת המועצה.בלוחות זמנים

עיף ס –הסכם  .13

3.1 

האם למל״ג ספר מותג לפיו 

 הספקים השונים עובדים?

 בכמה שפות מתפרסמים בחומרים?

למה  –מדיה -כאשר מדובר בניו

? הכוונה בדיוק? סרטונים? אנימציה

 תלת מימד?

אין ספר מותג מוגדר, אבל יש פונטים  שכרגע עובדים 

מהווים שפה ש ולצד זה צבעים שנבחרואיתם 

ייתכן והמעצב יידרש לבנות ספר מותג עיצובית. 

 חדש. 

 אינפוגרפיקה/סרטונים באנימציה –ניו מדיה 

להעברת מסר מסוים )למשל, עידוד הרשמה למילגה 
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, כמו כן תיתכן בקשה לגיפים לרשתות מסוימת(

 החברתיות וגם מודעות. 

עיף ס –הסכם  .14

3.2  

האם מל״ג תעמיד נציג מטעמה לכל 

הקשור בתקשורת מול המשרד? 

ריכוז מידה ותגובות מצד הלקוח 

בינו חשוב מאוד לעבודה שוטפת 

 ויעילה.

  כן 

עיף ס –הסכם  .15

3.3  

לא ברור מה הוא לו״ז צפוף. האם 

ל״ג תבקש בבוקר תוצרים לאותו מ

 היום?

מל"ג עובדת עם תוכניות עבודה לטווח ארוך, רוב 

הבקשות יהיו עם מקדם זמן, לצד זה אנחנו תלויים 

 עבודה דרישת באירועים שעל סדר היום ולכן תיתכן 

  .לאותו יום

עיף ס –הסכם  .16

4.2 

משתמע מסעיף זה שמל״ג תפנה 

בבקשה ל ״רעיונות לעיצוב״ טרם 

בחירת ספק. זה מתפרש  כדרישת 

אם זו ה –עבודה ללא תשלום 

 הכוונה?

 לא. 

 . בלבד עליה יתוגמל הספק הכוונה לסקיצה

עיף ס –הסכם  .17

8.2  

 אנו רושמים חשבון עסקה ובעת

תשלום מיד מוציאים חשבונית מס. 

 האם מקובל?

 מקובל 

עיף ס –הסכם  .18

10.4  

בכל נושא הקשור בעבודות דפוס, 

ה על העתק שמש על ידי חתימ

הלקוח הינה הכרחית לפני הדפסה. 

בחתימתו, הלקוח לוקח על עצמו 

אחריות מלאה לטקסטים ולעימוד. 

בתחום הדיגיטלי, הלקוח אחרי 

לבדיקת התכנים ועיצובם לפני 

העלאה לרשת. בכל פרסום של 

טקסטים ותמונות למל״ג אחריות 

ישירה ואין ביכולת משרדינו לחלוק 

עמה. דוגמה יכולה  אחריות זו

פרסום התמונה  –בהחלט להבהיר 

של לוי אשכול במקום דוד בן גוריון 

התפרסמה לאחרונה... משרד 

 התרבות אחראי על הפרסום... 

 

נהוג שעם סיום פרויקט, גיבוי יועבר 

 להסכם 10.4ראה תיקון בסעיף 
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ללקוח. עם קבלת קבצי המקור על 

אחריות לשמירת החומרים עוברת 

 ללקוח.

 

עיף ס –חוזה  .19

8.3 

מבקשים כי התמורה תוצמד למדד 

המחירים לצרכן בהתאם להוראת 

 החשכ"ל

 לא מקובל

עיף ס –חוזה  .20

14.2  

בעבודות מהסוג הזה המזמין בד"כ 

מספק לספק תמונות וחומרים 

יעודיים אשר נוגעים לפעולות 

המזמין . אנו מבקשים כי כל תביעה 

אשר נובעת מחומר אשר סיפק 

 מזמין תוחרג מהספקה

 להסכם 10.4ראה תיקון בסעיף 

מבקשים אומדן כמויות שנתי של  2סעיף  –מכרז  .21

 הפריטים המבוקשים

 הערכה: 

 מצגות,  25 -כ

 סרטונים לניו מדיה, 25-כ

 עמודים כל אחת(.  45חוברות שלמות ) 5 -כ

מבקשים קישור לצפיה בעבודות   2סעיף  –מכרז  .22

 שמותהמל"ג לצורך התר

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

http://online.anyflip.com/cdkp/dbug/mobile/i

ndex.html 

הקמפוס החדש 

ip.com/cdkp/axmq/mobile/ihttp://online.anyfl

ndex.html 

קליטת סגל אקדמי מצטיין 

http://online.anyflip.com/cdkp/dbki/mobile/in

dex.html 

 

קורסים אקדמיים דיגיטליים 

http://online.anyflip.com/cdkp/azcc/mobile/in

dex.html 

יישום תכניות מל"ג וות"ת בראי התקשורתי 

http://online.anyflip.com/cdkp/fbte/mobile/in

dex.html 

 IQAיה הבטחת איכות באקדמ

http://online.anyflip.com/cdkp/hhkg/mobile/i

ndex.html 

http://online.anyflip.com/cdkp/dbug/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/dbug/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/axmq/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/axmq/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/dbki/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/dbki/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/azcc/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/azcc/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/fbte/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/fbte/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/hhkg/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/hhkg/mobile/index.html
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מבקשים פירוט של לוחות הזמנים  2סעיף  –מכרז  23

 הנדרשים לביצוע העבודות

 לעיל. 15ראה תשובה 

 

 

         

 

 בברכה,         

        

 ליזי בן דוד         

 מנהלת חוזים והתקשרויות        

 

 

 

 


