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 .שאלות הבהרה  מכרז לשרותי ניהול מדיה ועיצוב חומרי דפוס – 41/41מכרז 
 

האם ניתן  לצרף מסמכים נלווים במקומות שאין מספיק מקום לגבי  -43סעיף  3עמוד  .4
 ?מסמכי המכרז

 :תשובה
 .חיובי  
 

הינה "ערבות  3ערבות בנקאית שצורפה כמסמך ב'  -ערבות בנקאית   –ד'  41סעיף  3עמוד  .2
אלא רק  ,בקש הבהרה שאכן אין צורך לצרף את הערבות החתומה ע"י הבנקנ .ביצוע "

  .חתימה של מורשי חתימה כחלק ממסמכי המכרז
 : תשובה

 .חיובי
 

נבקש הבהרה למה הכוונה בהצגת  –בחירת ההצעה הזוכה -  3ב' 34סעיף – 1עמוד  .3
-המוחזרת ב ,רה האם רכישת מדיה באמצעות חברת בתהכמו כן נבקש הב .אסמכתאות

  .נחשב ל"רכישת מדיה באופן ישיר ללא תיווך" ,411%
 :תשובה

 .חיובי  
 

  WORDניתן להגיש בקובץ  4האם את נספח ב'  –מסמכי הערכה  4נספח ב'  41עמוד  .1
 .בפורמט זהה למה שהועבר אלינו על מנת לאפשר מקום לכל הטקסטים

 :תשובה
 .חיובי  
 

נבקש הבהרה האם ניתן להגיש נוסח  –מסמכי הערכה –ג' 5סעיף  4נספח ב'  -41עמוד  .5
מחזור  2143-ו 2142הרינו לדווח כי בשנים   ,הבא: "לבקשתכם וכרואי חשבון של החברה

)לא כולל מע"מ( היה לפחות  ממתן שירותי פרסום  בלבד ,הכספים השנתי של החברה
  .וזאת מבלי לציין את המחזור המדויק" ,₪ 42,111,1111

 :תשובה
 ₪. 1,111,111-בנוסף נא ציינו בפניכם שהמחזור הדרוש עודכן ל .חיובי  
 

נבקש הבהרה איזה סוג אסמכתא  -מסמכי הערכה–ו' -'-ה-ד' 5סעיף  4נספח ב'  41עמוד   .6
האם ניתן להסתפק בנתונים שמולאו בסעיפים קודמים  .יש לצרף לגבי סעיפים ד+ה+ו

  ?46-41בעמוד   3+1
 :תשובה

 .לפירוט נשמח
 

 נבקש הבהרה מה תקציב הפרסום השנתי שלכם עפ"י ניסיון העבר?  .1
 : תשובה

 .4,511,111  -ל 4,111,111 בין
 

מונה חלק מהשירותים אשר אינם  5תת הסעיף  –תכולת העבודה  –נספח ג'  -23עמוד  .1
מבוצעים טבעם במשרד הפרסום )עריכה וצילום וכד'( נבקש להבהיר כי שירותים אשר 



 

 

 

 

כרוכים בתשלום לספקים חיצוניים יתומחרו בנפרד בהתאם לצורך ויהיו ע"ח המכללה 
  .ולא ע"ח משרד הפרסום 

 : תשובה
 מקובל.  

 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: "למען הסר ספק,  - 1.3סעיף  -הסכם התקשרות   .9
הסכם שאינו ניתן לביטול ושנערך על ידי הספק עם צדדים שלישיים בקשר לשירותים, 
בהתאם לתקציב ו/או לאישור אחר בכתב על ידי המכללה והינו עדיין בתוקף עם מועד 

בתוקפו עד למועד סיומו, והמכללה תשלם כל תשלום שהוא הקשור סיום ההסכם, יישאר 
באותו הסכם, אלא אם נקבע אחרת בכתב בין הצדדים. בכל מקרה בו ניתן לבטל הסכם 

המכללה תורה למשרד הפרסום  –כאמור עם צדדים שלישיים, והדבר כרוך בדמי ביטול 
 –י הנחיית המכללה בכתב האם להמשיך את ההסכם או לבטלו, ואם בוטל ההסכם על פ

  תשלם המכללה את דמי הביטול במלואם".
 : תשובה

 הבקשה נדחית.
 

נבקש להבהיר כי זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים  - 43.1סעיף -הסכם התקשרות   .41
יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של המכללה בכפוף לתנאי השימוש באותן הזכויות כפי 

 . בהסכמת המכללהשאלה יסוכמו מראש עם היוצר 
 : תשובה

 .להסכם 43' ס' הוראות ר
 

האם המחירים שאותם התבקשנו למלא כוללים  –מסמך ד'  –הצעת מחיר  25עמוד   .44
  ?החזרי עמלות

 : תשובה
 .הכול לכלול צריכיםו סופיים הינם המוצעיםהמחירים  .ברורה לא השאלה

 

    ?מידיגבוה לזהו סכום  21,111,111  -ות מעבידים חב .42
 : תשובה
 עשרה) ₪ 41,111,111יתוקן גבול אחריות בביטוח חבות מעבידים לסך של  4ד' בנספח
 שקלים חדשים( לתובע.  מיליון

 
 

 


