תשובות לשאלות מציעים  -מכרז שירותי עיצוב וקד"מ 11/2019 -
מס'
שאל
ה

פרק

סעיף

שאלה

תשובה

1

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

כללי

לצורך תמחור הוגן נבקש לקבל הערכת כמות
הפעמים בהן יידרש המציע להיות נוכח במשרדי
המזמין

אחת לחודש

2

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

כללי

במסמכי המכרז צוין כי ההיקף המשוער של
השירותים הינו כ  60שעות חודשיות .מאחר
שמסמך הצעת המחיר המצורף למכרז מתייחס
לעלות ריטיינר חודשי ,נבקש להוסיף כי בגין
שעות עבודה החורגות מ –  60שעות חודשיות,
תשולם לספק תמורה נוספת בגין כל שעה לפי
סך של  Xלכל שעת עבודה נוספת .לחילופין
נבקש התחיייבות לשעות עבודה חודשיות ,אחרת
אין כל היגיון כלכלי.

ככל ודרישות המועצה למתן שירותים יחרגו באופן ניכר (מעל )20%
מהיקף השעות שפורט במכרז ( 60שעות חודשיות בממוצע) המציע
הזוכה יהא רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה בת  90ימים
מראש ובכתב.

3

נבקש להוסיף כי לעניין עמידת הספק בלוחות
הזמנים הקבועים ,לא יבואו במניין תקופות
סעיף  - 2.4הזמנה
המיועדות לביצוע התחייבויות המזמין ,לרבות
מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז
ותנאי המכרז
תגובות מצד המזמין ו/או עיכובים שמקורם
במזמין ,ו/או בהעדר שיתוף פעולה מצד המזמין.

מוסכם

4

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 4.6

נשמח לקבל את פרוטוקול סיור המציעים.

יצורף לקובץ תשובות לשאלות

5

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 5.3

על מנת ליתן הצעה הוגנת נודה לקבלת האומדן
או הערכתו.

אומדן המכרז יוותר חסוי עד לפתיחת מעטפות המציעים.

6

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 14.3

סעיף  14.3עמוד  13אינו ברור בפרט לאור
העובדה שמדובר בריטיינר עבור כמות שעות
עבודה בחודש ואין מחירי יחידה בכתב הכמויות
ובהצעת המחיר.

החלקים בסעיף שעניינם מחירי יחידה וכתב כמויות מבוטלים

7

מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 16.3

נבקש כי חילוט הערבות יהיה לאחר הודעה
מראש ובכתב בה ניתנה לספק הזדמנות להשמיע
טענותיו.

מוסכם  -חילוט ערבות בכפוף להודעה בכתב בת  7ימים מראש

8

הסעיף אינו ברור ,נראה כי התכוונתם שתקופת
ההתקשרות תהיה לשנה .בהתאם נראה כי יהיה
נכון לתקן את הסעיף באופן שבמקום המילים:
סעיף  – 18תקופת "משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת
מסמך – 1הזמנה ותנאי המכרז
ההסכם ועד ליום ( 31.12.19להלן "תקופת
ההתקשרות
ההתקשרות") יצוין " :משך תקופת ההתקשרות
תהא מיום חתימת ההסכם ולמשך שנים עשר
( )12חודשים (להלן "תקופת ההתקשרות")

9

מסמך 8

נבקש כי חילוט הערבות יהיה לאחר הודעה
מראש ובכתב בה ניתנה לספק הזדמנות להשמיע
טענותיו

ראה תשובה לעיל

10

מסמך 9

אין הגיון מסחרי באמור בסעיף זה לעיל ,ברור
שלמועצה אין כוונה שהספק יספק שירותים
במחירי הפסד .נבקשכם להוסיף כי בגין כל שעת
עבודה העולה על שעות הריטיינר שיוגדרו ע"י
עורך המכרז ,תשולם לספק תמורה נוספת בסך
של  Xש"ח לשעת עבודה.

ראה תשובה לעיל
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הסכם התקשרות

נבקש להחריג מסעיף זה תמונות ו/או רכיבים
גרפיים שנרכשו ע"י הספק ממאגרי תמונות
שונים ,בגינם תקבל המועצה זכויות שימוש
בהתאם לרישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק
ובלבד שהמועצה תפעל עפ"י תנאי רישיונות
השימוש שנרכשו ע"י הספק מספק/י התמונות,
לרבות תפעל להצגת התמונות  /הרכיבים
הגרפיים באופן שנמסרו למועצה AS IS

המועצה תפעל בהתאם לרשיונות השימוש כפי שיפורטו על ידי המציע
הזוכה

סעיף 16

סעיף 10.6

תקופת ההתקשרות הראשונה על פי ההסכם הינה עד ליום 31.12.19
כמפורט בסע' ,למועצה אופציות להארכת ההסכם בתקופות נוספות
כמפורט

פנקסים ודיווח – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון מס'  )1תשמ"ז-
1987
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מסמך  1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 4.7
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מסמך  1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 5.4
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מסמך  1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 17.2

15

מסמך  1הזמנה ותנאי המכרז

סעיף 19

16

מסמך 6ב'

17

מסמך 9

18

מסמך 9א׳

אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים – מה הכוונה?

( .2א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או
למתן שירות לגוף הציבורי אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף
הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או מיועץ
מס ,או העתק ממנו המעיד שאותו תושב –
( )1מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי
הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
( )2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

הצעת המציע

שני העתקים מקוריים – של כל
המסמכים?האם גם מסמכי הבנק? רו״ח? עו״ד?
רכשתי את חוברת המכרז – הכוונה לצלם את
המקור?

חלק מהצעתי כוללת סודות מסחריים/עסקיים
ואין לאפשר בהם עיון למציעים
איך לציין סעיפים אלו? בעט בצבע אחר? מרקר?

ערבות ביצוע – מה הסכום?
אישור ביטוחים – רק במידה וזכיתי במכרז?

ניתן לצלם את המקור ולהחתים עו"ד כי מדובר בעותק נאמן למקור

יש לצרף מסמך נפרד בו יפורטו החלקים הסודיים בהצעה

ראה סע'  21.1להסכם ,אישור עקרוני חתום בנוסח המצורף כנספח 6ב
על ידי סוכן/חברת הביטוח

ביטוח אחריות מקצועית – על איזה סכום?

אין צורך בקיום אישור ביטוח אחריות מקצועית

בחתימות – יש חותמת וחתימת המציע  -ברור
חתימת ןחותמת מהשתתף – למי הכוונה?

משתתף = מציע

השירותים הכלולים :האם ניתן לפרט כתב
כמויות (הערכה לפי שנים קודמות .למשל:
מודעות בחודש 4 , 8 -חוברות בשנה  20 ,קטלוגים שנה  20 ,ברושורים
כמה מודעות בחודש/שנה?
שנה 20 ,פולדרים שנה ,עיצוב כרטיסי ביקור בשנה כ 50 , 10-באנרים
כנ״ל לגבי חוברות ,פליירים ,באנרים ,קטלוגים
בשנה ,עיצוב ניוזלטר 4 -בשנה ,בניית קונספט גרפי לפרוייקטים 4 -
ועוד (כמעט כל הרשימה)
בשנה  ,רולאפ 50 -בשנה .מעטפות  /נייר מכתבים –  10בשנה.
עיצוב ניוזלטר – אחד בשנה? בחודש? איזה
 עיצוב לוגו 10 -בשנה.פורמט?
מפרט מיוחד ונהלי
 עיצוב חותמת מייל –  10בשנה.בניית קונספט גרפי לפרוייקטים – כמה בשנה?
עבודה
 עיצוב תבנית למצגות בפורמט  ptt – 10בשנה.– אם ניתן לפרט או דוגמא
 עיצוב חומרים שוטפים 120 -בשנה.פעילות נותן השירות תכלול כתיבה ועיצוב
 ליווי ובניית אסטרטגיה לתסריטים  4 -בשנה.בשפות שונות – ללא תרגום? המועצה תספק
 פעילות נותן השירות תכלול כתיבה ועיצוב בשפות שונות -כולל תרגום.חומרים מתורגמים?
 עיצוב מוצרי קד״ם 15 -בשנה.עיצוב מוצרי קד״ם – פירוט וכמות?

19

סעיף 23.5

אפשר לוותר על סעיף זה? לא רלוונטי ,אלא אם
תבהירו לי אחרת .אני השתתפתי ומשתתפת
בהרבה מכרזים ולא היתה דרישה כזו.

לא
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סעיף 3.4

אני חושבת שזה דברים סודיים ופרטיים של
הסטודיו ושל העובדים  -התנאים שלהם.
במיוחד שיש מסמך חתום על רו״ח שאני
משלמת שכר על פי חוק כולל הפרשות
סוציאליות.

הסעיף יוותר כפי שהוא

סעיף 33

21
22

נספח ב'
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נספח ד'

סעיף 4
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סעיף 8
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סעיף 9

חתימת העו״ד – איזה עו״ד אמור לחתום? שלי
? שלכם?

עו"ד מטעם המציע

מה סכום העברבות

ראה תשובה לעיל

שורה שלישי ..״על כל דין – ..יש סימנים
במקום טקסט – האם טעות או צריך להיות
כתוב?

טעות כתיב ,תשומת לב לגרסת המכרז שפורסמה

סעיף  8ביטוחים – ביטוח רכב חובה ומקים קיים
על פי חוק .אוכל להעביר העתקים
מדוע הגבלה של  400000ש״ח? (אולי זה
כבר קיים בביטוח)

מדובר בביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב
עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד

מה הכוונה ויתור על זכות התחלוף?

ויתור על שיבוב ,כלומר לאחר תשלום סכום הביטוח בביטוח הרכוש,
מוותר המבטח על זכותו להכנס לנעלי המבוטח ולחזור בתשלום אל מי
שגרם לנזק (שיפוי מצד שלישי).
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נספח א'

אישור עריכת ביטוח  -אם אפשר הסבר ל1,5,6

ביטוח רכוש ,חבות מוצר (לא נדרש) וסעיף ( 6לא נדרש).
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עמ' 11

תיק עבודות יש לצרף בקובץ במייל או להדפיס?

יש להדפיס

