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מס'

מסמך

סעיף
רלוונטי

.1

הזמנה
להציע
הצעות

טפסים

האם ניתן לקבל את הטפסים למילוי כן .הקבצים יועלו לאתר בפורמט
וורד
בקובץ וורד.

.2

הזמנה
להציע
הצעות

הצעה
כספית

טופס ההצעה הכספית -שאלה :האם לא .סוגי העבודות והכמויות יקבעו
נוכל לקבל הערכת כמויות לסוגי העבודות בעתיד בהתאם לצרכי הצוות.

.3

הזמנה
להציע
להצעות

9.1 ,4.2

האם כוונתכם במכרז להכריז על זוכה
יחיד .אם לא ,כמה זוכים יהיו במכרז?

.4

הזמנה
להציע
להצעות

10

נבקש לקבל הבהרה האם נדרש
להגיש את ה –  case studiesעם
הגשת המכרז או רק להציגם
בפרזנטציה שתיקבע?

.5

הסכם

16

נבקש להוסיף הבהרה להסכם:
ישנם מוצרים בהם נעשה שימוש עפ"י
רשיון חד פעמי/נקודתי/עפ"י עמדת
עבודה וכד' .במקרים כאלה ,זכויות
השימוש/יוצרים נשארים בבעלות נותן
השירות .למשל :פונטים ,תוכנות ,רקעים
למפות ועוד.
למציע אין זכות חוקית להעבירם
לשימוש אחר וכל העברה כזו יש בה כדי
להפר דין וזכויות יוצרים של צד שלישי
והיא מהווה עילה לתביעה משפטית.

.6

הזמנה
להציע
הצעות

נספח ב'

שאלה

תשובה

בכוונת הצוות לבחור במספר זוכים.
סעיף  6מפרט את המסמכים שיש
לצרף להחלטה .את ה -case
 studiesנדרש להציג במסגרת
הפרזנטציה.
נבהיר כי ככלל במקרה של רכישת
תמונות ,פונטים ,תוכנות וכו' ,אשר
יירכשו מגורם שלישי ,השימוש
בהם ייעשה לפי התנאים בהם
נרכשו.
לגבי תוצרים שבוצעו/יוצרו ע"י
הזוכה/זוכים – זכויות היוצרים
בגינם תהיינה שייכות למזמין והוא
יהיה רשאי לעשות בהם כרצונו.
במקרים של ספק ,על הזוכה יהיה
לעדכן את הצוות מראש וכל מקרה
כזה ייבחן לגופו.

במחירון הושמט כל נושא מפות מקלות
קווים לסוגיהם השונים .מוצר זה מצריך
עבודה מקצועית ומורכבת ושעות עבודה
רבות ולרוב מצריך הרבה סבבי תיקונים
מקל קו הינו חלק מעיצוב העמוד בו
ושינויים בשל סיבות שאינן תלויות
הוא מופיע ולא מוצר בפני עצמו.
במעצב אלא בגורמי התכנון.
המפה המעוצבת משמשת לאחר מכן
במגוון רחב של מוצרי הסברה ושיווק.

