
 
 

  
  

 

  

עיצוב ובניית מצגות עבור הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
  014/2021הליך מס'  – צוות תכנית אב לתחבורה

   4.7.21המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום א' : שימו לב

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות

אם הסטודיו שלי פתוח שנתיים   5.3תנאי סף 
שנים, האם  5-דרישה היא לוה

 ?לא ניתן לגשת למכרז

  

ישנה אפשרות לייחס 
את ניסיון האישי של 

נותן השירותים העיקרי 
כניסיון המציע אם הנך 
בעל/ת השליטה בלפחות 

  מהתאגיד 33%

2. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות

השירותים 
הנדרשים 

, 3סעיף 
  5.5תנאי סף 

אני מעוניין להגיש הצעה כעוסק 
. וכן אני מעוניין להציע שהמור

את עצמי כ״קופירייטר״ 
האם הדבר  -בהזמנהכמתבקש 

אפשרי? מעצב המצגות יהיה 
 ם שלי.אחד מהעובדי

  

  כן.

על המציע להיות 
האישיות המשפטית 

ההתקשרות  ומול
עוסק מורשה  –תתבצע 

  תאגיד רשום. /

נותני השירותים צריכים 
היו מטעם המציע שי

 ויכולים שיהיו בעלי
תאגיד/עובדי ב השליטה

  המציע

3. 

ק בבעלות כמה נקודות מקבל עס  ילכל  כללי
  אישה?

אין ניקוד ייעודי לעסק 
זאת, . עם בבעלות אישה

המזמין שומר לעצמו 
את הזכות להתחשב 

  בכך במקרה של שוויון.



 
 

  
  

 

4. 

 –נספח א' 
SOW  

טיוטה של התוכן האם נקבל   2.5
 הנדרש?

האם יהיו שפות נוספות מעבר 
  לעברית ואנגלית?

במידה וכן, נדרש לשירותי 
תרגום לשפות אחרות, האם 

  ה בתשלום?יהי

הנתונים המקצועיים 
והתוכן הנדרש למצגת 
יועבר במסגרת הבריף 
ובפגישות העבודה. על 

הספק לעשות 
קופירייטינג ולפצח את 

  המצגת.

 -ם לגבי שפות ותרגו
כרגע לא אמורות להיות 

שפות נוספות מעבר 
לעברית ואנגלית, ככל 

שיהיו המצגת תצא 
לתרגום מקצועי מטעם 

  המזמין.

5. 

 –נספח א' 
SOW  

  לא  ?האם המחיר כולל פיקוח דפוס  2.12

6. 

 –נספח ב' 
הצעה 
  כספית

האם יש לתרגם רק מעברית   13
  לאנגלית?

 התרגום יכול שיהיה
מעברית לאנגלית או 

  מאנגלית לעברית

7. 

כולל  –מה הכוונה "בכל עת"   3  כללי
  בשבתות ומועדי ישראל?

לא כולל שבתות ומועדי 
  ישראל.

אולם, כאמור במסמכי 
נה ייתכנו מקרים ההזמ

כה יידרש לבצע בהם הזו
את העבודה בלוח זמנים 
מאמץ, צפוף ובשעות לא 

  שגרתיות

8. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות

תנאי סף 
5.5.2  

נבקש הבהרתכם מדוע נדרש גם 
רייטר השולט בשפה יקופ

   האנגלית? נדיר למצוא אנשי
מקצוע בתחום זה ששולטים גם 
בעברית וגם באנגלית. האם ניתן 

אחד שיבצע  –מועמדים  2להגיש 
  עבודות בעברית ואחד באנגלית?

  .13ר' תשובה לשאלה 



 
 

  
  

 

9. 

מנה הז
להציע 
  הצעות

תנאי סף 
5.5.2  

קריטריון 
6.6  

ניסיון בכתיבה שיווקית עבור 
ון ימדוע הצגת הניס –מצגות 

מוגבלת להצגת מצגות בלבד? 
האם ניתן להציג כתיבה 

שיווקית במגוון הפורמטים 
כוללים המקובלים כיום בשוק ש

גם מצגות אבל גם אתרי תוכן, 
 HTMLלומדות, מוצרי 

וני אינטראקטיביים, סרט
  ? אנימציה ועוד

לא. נשוא מכרז זה הינו 
מומחיות בתחום כתיבת 

  המצגות.

10

 – 11סעיף   הסכם
  התמורה,

 –נספח ב' 
הצעה 
  כספית

האם ניתן להגביל את מספר 
סבבי התיקונים לכל 

כיצד מוגדר  שקף/מצגת?
 "במהלך העבודה" וכיצד ניתן
לתחום את היקפי השינויים 

  שיידרשו מצד הלקוח?

האם ניתן להגדיר שמה שאושר 
בסבב הערות קודם על השקף לא 

  יתוקן שוב ללא עלות?

, אלא אם לא מוגבל
הטקסט כולו מוחלף 
ואז זה ייחשב כשקף 

  חדש

  

11

 –נספח א' 
SOW  

2.11  

2.16  

? קוניםסבבי תי כיצד יתומחרו
האם יהיו מתומחרים לפי שעת 
קופירייטר ושעת מעצב (סעיפים 

  טבלה בנספח ב׳)?ב 1+12

  10 ר' תשובה לשאלה

12

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נבקש לתקן את תנאי הסף:   5.3תנאי סף 
"המציע מספק שירותי עיצוב 

גופים  6מצגות עבור לפחות 
השנים האחרונות,  5- שונים ב

מצגות בסך הכל  18ולפחות 
  "בתקופה זו

  ינוסח כך: 5.3תנאי סף 

"המציע מספק שירותי 
 עיצוב מצגות עבור

- בגופים שונים  5 לפחות
השנים האחרונות,  5

ר כל אחד מהגופים ועבש
  ."מצגות לפחות 5יצר 



 
 

  
  

 

13

הזמנה 
להציע 
  הצעות

תנאי סף 
5.5.2  

  נבקש לתקן את תנאי הסף:

  10-שנים ב 5"בעל ניסיון של 
ייטינג השנים האחרונות בקופיר

או כתיבה שיווקית עבור מצגות 
בעברית וניהול תרגום לשפות 

  נוספות כגון אנגלית"

ציע יוכל לבצע את מכלומר ה
התרגום באופן עצמאי או 
באמצעות חברת תרגום 
 2.19מוסמכים כאמור לפי סעיף 

  לתכולת העבודה

ניהול תרגום לשפה 
האנגלית יכול שייחשב 

לצורך עמידה בתנאי סף 
5.5.2  

14

מנה הז
להציע 
  הצעות

קריטריונים 
6.2 ,6.7 

התרשמות 
מתיק 

  העבודות

הצגת מצגות שנעשו עבור 
לקוחות אחרים עשויה לחשוף 

  מידע רגיש.

האם הועדה תתחשב בשקפי  .1
דוגמא והסבר מילולי כמצגת 

  מלאה?

. האם תישמר סודיות מלאה 2
  של המידע?

. האם אתם מאשרים כי לא 3
סוג במידע ייעשה שימוש מכל 

  ?זה

  .תהבקשה אינה מתקבל

המציע יכול להשחיר 
מקומות מידע סודי ב

  .הרלוונטיים

15

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מסמכים 
שיש לצרף 

  להצעה

מטרת טבלאות הניסיון   מה ההבדל בין טבלאות הניסיון
המצורפות היא למדוד 

את עמידת המציע 
בתנאי הסף 

והקריטריונים, וכך גם 
השירותים  לגבי נותן

  המוצע.

מציעים למלא את על ה
הטבלאות בצורה 

. מסודרת וברורה
פרויקט שלא יצוין 

במסגרת הטבלאות לא 
  יזוכה בניקוד

16

סעיף זה: "למעט נבקש להוסיף ב  16.5  הסכם
הפרה שנבעה כתוצאה מחומר 
אותו העביר המזמין לשימוש 

  היועץ"

  הבקשה אינה מתקבלת
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 18.7, 18.6  הסכם
סעיף ניגוד 

  עניינים

"למעט גורמים נבקש להוסיף: 
ברשימה איתם היועץ מצוי 
בקשרי עבודה בטרם נחתם 

  הסכם זה"

  הבקשה אינה מתקבלת

18

להוסיף: "יהיה הצוות  נבקש  20.1  הסכם
תיקונה בתוך בכתב רשאי לדרוש 
  ימים" 7

  הבקשה אינה מתקבלת

19

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 –נספח ב' 
הצעה 
  כספית

נבקש להוסיף סעיף גם עבור 
 150פה נוספת, ביצוע תרגום לש

  לש"ע

  הבקשה אינה מתקבלת.

במידה ויתבקש, הזוכה 
יידרש לעבוד באופן 
ם ישיר עם חברת תרגו

איתה יתקשר הצוות, 
תכולת ל 2.19ראה סעיף 

  )SOWהעבודה (

  

  

  


