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 לכבוד  

 21/20משתתפי מכרז פומבי מס'  

 

 שלום רב, 

 עיצוב גרפי למתן שירותי    20/21מכרז פומבי מס'  הנדון:  
 

"(,  הרשות להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים )" 
 ביחס למסמכי הפנייה התחרותית שבנדון.  

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן  
כשהוא    על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כל ההוראות הנוגעות למסמכי הפנייה.  

 , במקום המיועד לכך. כדין   חתום בסופו 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה    התייחסותה של הרשות אין באי  
 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הפנייה התחרותית. 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  
 ה זאת על אחריותו בלבד. משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עוש 

 מענה   שאלה   הפנייה  מס' 

 הזמנה להציע הצעות   – מסמך א'  

1.  
7 

המועד   את  לדחות  האחרון  מבוקש 
 . להגשת הצעות

 

יידחה   הצעות  להגשת  האחרון  המועד 
 .  14:00עד השעה   10.202114.ליום 

2.  

17.4 , 

33.9  , 

מסמך  
(  3א') 

 4סעיף  

המציעים   הסף  תנאי  במסגרת 
  6- מתבקשים להציג שירותים שניתנו ל

העבודות   שבתיק  בעוד  לקוחות, 
להציג   עבודות.    6מתבקשים המציעים 

 מבוקש להבהיר מה נדרש להציג. 

להציג   נדרשים  כי המציעים    6מובהר 
עבודות )בלבד( אשר בוצעו על ידם עבור 
במענה   הוצגו  אשר  מהלקוחות  מי 

שבסעי הסף  להזמנה,    17.4ף  לתנאי 
עבודות שבוצעו   2ובלבד שיוצגו לפחות  

לקוחות ציבוריים )עבודה אחת    2עבור  
 לכל לקוח ציבורי, לפחות(.  

נדרשבאיזה    .3 תיק  את  להגיש    אופן  
עותק    עבודותה ו/או  קשיח  )עותק 

 ? דיגיטלי(
 

יש להגיש את תיק העבודות בעותק פיזי  
של    זהה קשיח. בנוסף, יש להגיש עותק  

-Diskתיק העבודות על גבי החסן נייד )

on-Key .) 
ה" אשר יש  "עבוד מהי    ירהבוקש להבמ  .4

 ?להגיש במסגרת תיק העבודות
 

כל   על  ומוגמר  פרויקט שלם  להציג  יש 
רכיביו אשר בוצע עבור הלקוח, כולל כל  
ידי   על  שבוצעו  הגרפיים  העיצוביים 

 המציע בפרויקט.  
 הסכם ההתקשרות   –   ב' מסמך  

5.  
6.6 

המילים:   את  למחוק  כל  מבוקש  ללא 
 ".תוספת תמורה

במסמכי   שינוי  אין  נדחית,  הבקשה 
כי  יובהר  ספק  הסר  למען    המכרז. 

השירותים   מתן  לפי  תמורה  תשולם 
  בפועל, בהתאם להוראות המכרז.

לקבוע 10.5  .6 תישא  מבוקש  הרשות    כי 
בגין  ב הקניין  אחריות  בתחום  הפרות 

במסמכי   שינוי  אין  נדחית,  הבקשה 
ללשון  המכרז.   מופנים  המציעים 



 

 
 
 

 בכבוד רב, 
 הרשות לפיתוח ירושלים 

 
   X ______________ 
 חתימת המציע                                                                     

גרפיים   לחומרים  בנוגע  הרוחני 
 . לספקהמועברים על ידה  

של   להפרות  מתייחס  אשר  הסעיף, 
   הספק ו/או של מי מטעמו. 

7.  
14.2 

  לצרכיתוצרים  בלהחריג שימוש  מבוקש  
 .  עבודות בתיק  הצגה

נדחית,   במסמכי  הבקשה  שינוי  אין 
המכרז. תשומת לב המציעים לאפשרות  

 לקבל את הסכמת הרשות מראש. 

 ביטוח   –   נספח ד' 

8.   
 
1.3 

ביטוח   סכום  את  להפחית  מבוקש 
 . האחריות המקצועית

נדחית  במסמכי    , הבקשה  שינוי  אין 
 המכרז. 

 ערבות בנקאית   – '  ה נספח  

9.  

 - 

גובה   מה  להבהיר  סכום  המבוקש 
 בנקאית? לערבות  הנדרש

ערבות   להגיש  אין  ספק,  הסר  למען 
ההצעות.   הגשת  במסגרת  בנקאית 

ה'  ל   נספח  נוסח  ערבות  משמש 
, אותה הרשות רשאית לדרוש   ביצוע 

במכרז  שזכו  המסגרת    מספקי 
  9. ראו לעניין זה סעיף  )אופציונאלי( 

 להסכם ההתקשרות.  


