
 מחלקת רכש | אגף הכספיםהמועצה האזורית מטה יהודה 

 yehuda.org.il-yifat@mדוא"ל: |  9958615-02פקס: |  9958756-02טל: |  9970000זורי הרטוב ד.נ. אמרכז 

 yehuda.org.il-estar@mדוא"ל: |  9958615-02פקס: |  9958975-02טל:  רכש:

 yehuda.org.il-ilana@mדוא"ל: |  9216399-052נייד:  | 9947199-02טל:  מנהל מח' רכש:

 

 חתימה + חותמת : __________________
 

 22/01/23 תאריך:

 01/2023' תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס

 מתן שירותי סטודיו לגרפיקה )שפה עיצובית, מיתוג וגרפיקה(

 מצ"ב מסמך התשובות והשאלות במכרז שבנדון.  המכרזבהתאם להוראות 

 ההצעה, על המציעים להגיש כחלק מהצעתם את מסמך זה חתום על ידם.בעת הגשת 

מס' 

 סידורי

שם 

 פרק/נספח

מס' סעיף 

 ומס' עמוד 

 המענה השאלה

 7סעיף  כללי   .1

 להסכם

מחירים נקובים במכרז 
 שנים?-4ל

, ככל והמועצה תרצה כן
להאריך את ההתקשרות 

 עם הספק הזוכה

 3סעיף  כללי   .2

 להסכם

זכות הודעה שלי על 
הפסקת התקשרות, לא 

 מצויין פרק הזמן הנדרש.

האופציה להארכה 
והפסקת ההתקשרות 
 נתונה למועצה בלבד.

/  3.4סעיף  כללי  .3

  2נספח 

כתב הערבות  – 2בנספח 
)יום  2.2מצויין תאריך  –

הגשה(, במקום אחר כתוב 
, שווה תיקון כדי למנוע 2.5

 אי הבנות.

 טעות סופר

הנכון לתוקף המועד 
 .2/5/23הערבות הינו 

 מצ"ב נוסח מתוקן

החלק השני לא ברור,  7.2סעיף  כללי   .4
 אפשר לחדד?

הצעת  –ישנה טעות סופר 
 1המחיר בנספח א' 

 12סעיף  כללי   .5

הפרת 

זכויות 

 יוצרים

יש להחריג חומרים 
שמגיעים מהמועצה או 

צלמים/עסקים  –משלוחיה 
פרטיים)פסטיבלים(, לא 

צריך להיות באחריותי 
 לבדוק את מקור החומרים.

חומרים שיגיעו מוסכם. 
לספק ע"י המועצה או מי 

יהיו באחריות  לאמטעמה 
הספק בנוגע להפרת 

זכויות יוצרים לגבי חומרים 
 אלו.

תקופת ניסיון? לא מוזכר  15.5סעיף  כללי  .6
 בשום מקום.

לעניין סעיף תקופת ניסיון 
זה הינה שנת ההתקשרות 

 הראשונה בהסכם.

מענה תוך -זמינות גבוהה 2נספח א'  כללי   .7
שעות? לא תמיד  3

אפשרי/ לא תמיד צמודה 
 למחשב.

המדובר על מקרים 
דחופים ולא בשגרה, 

במקרה זה יידרש הספק 
לתת מענה או בעצמו או 

 ע"י מי מטעמו.
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מס' 

 סידורי

שם 

 פרק/נספח

מס' סעיף 

 ומס' עמוד 

 המענה השאלה

היום הבנקים מפיקים  ערבות כללי   .8

ערבות רק בצורה 

דיגיטלית ולא בנייר 

איך להגיש את , להגשה

 הערבות למכרז זה?

לא נכון. ניתן גם לקבל 
 ערבות פיזית.

 4.8סעיף  כללי  .9

 8.3.1וסעיף 

מה נדרש? האם צריך 

להציג מסמכי המלצה? 

אשמח לחידוד שנוכל 

 להגיש בדיוק מה שצריך

נוגע להוכחת  4.8סעיף 
עמידה בתנאי הסף וסעיף 

נוגע לניקוד  8.3.1
 האיכות.

אבקש לשאול באיזה אופן  תיק עבודות כללי  .10

אתם רוצים לקבל את 

 דוגמאות תיק העבודות?

האם דוגמאות מודפסות 

או אפשר לצרף למעטפה 

קי, או לחילופין -און-דיסק

 לשלוח למייל?

ניתן להגיש או באופן פיזי 
מודפס יחד עם המכרז או 

קי -און-שניתן לצרף דיסק
עם תיק העבודות ובלבד 

שהקבצים בו יהיו בפורמט 
PDF  הנפתח על כל

 מחשב.

 2נספח  כללי  .11

 3נספח א'

 2אני רואה בדפי המכרז 

נספחים לנוסח כתב 

 2נספח  11הערבות: עמ׳ 

 .3נספח א׳ 28ובעמוד 

 הנכון.מה הוא הנספח 

הינו כתב ערבות  2נספח 
שאותו  להשתתפות במכרז

 .חייב כל משתתף במכרז

בהתאם לתשובה לעיל, 
 מתוקן. 2מצ"ב נספח 

הינו כתב  3נספח א'
ערבות לביצוע המכרז 

שאותו חייב רק מי שזכה 
 במכרז.

סעיף  3פרק  כללי  .12

 3עמוד   3.1

חלק משירותי ניתנו 

כפרילנס וחלק משירותי 

תלוש שכר, ניתנו תמורת 

מבקש אישור להכיר 

בהכנסותיי בתלוש שכר 

)בכפוף להצגת טופס 

( כהכנסות הנדרשות 106

בתנאי הסף )בקשה זו 

הייתה מקובלת באחרונה 

ע"י משרד החינוך במכרזו 

לשירותי גרפיקה, מצ"ב 

העתק של מסמך 

 ההבהרות(

 מוסכם.
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מס' 

 סידורי

שם 

 פרק/נספח

מס' סעיף 

 ומס' עמוד 

 המענה השאלה

 

 3.2סעיף כללי  .13

 3עמוד 

מבקשים אישור להציג את 

והמלצותיו של ניסיונו 

הגרפיקאי המוצע אותם 

צבר כאשר היה מועסק 

 בגוף אחר.

ככל שהכוונה להציג ניסיון 
עם רשויות מקומיות כאשר 
היה מועסק במקום עבודה 

 אחר, מקובל.

יש לצרף הוכחת ניסיון 
ברשות המקומית של אותו 
מציע כאשר הועסק במקום 

 עבודה אחר.

מבקשים להוסיף לתנאי  כללי כללי  .14
צורך בהצגת השכלה הסף 

בתחום הגרפיקה כגון 
 הנדסאי/הכשרה בתחום.

סביר להניח כי ברצון 

המועצה לקבל איש מקצוע 

 אשר הוכשר לכך.

 מוסכם.לא 

  3פרק    .15

 3.1סעיף 

 3.2 סעיף

 3עמוד 

מבקשים להרחיב את 
השנים שניתן להציג 

בתנאי הסף ולכלול אף את 
שהסתיימה  2022שנת 

כי לה זה לא מכבר, אזכיר 
במהלך חלק ניכר משנת 

 2021וכן בשנת  2020
בתקופת משבר הקורונה 
נפגעו הכנסות של עסקים 

 רבים.
מובן כי הכנת המכרז 

 2022בוצעה בשנת 
ומשכך שנה זו שטרם 

הסתיימה לא הייתה 
רלוונטית להצגה, בתאריך 

בו פורסם המכרז 
( מתבקש כי 04/01/2023)

יהיה ניתן להציג אף את 
 .2022שנת 

 
מה למה שהנכם בדו

 6מאשרים להציג )בעמוד 
( במרכיב 8.3.1סעיף 

האיכות )ניתן להציג את 
 (2019-2023השנים 

 מוסכם.לא 

מבקשים להפוך את  8.3.2סעיף    .16
המכרז למכרז דו שלבי, בו 

נבחנים תחילה מרכיבי 

 מוסכםלא 
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מס' 

 סידורי

שם 

 פרק/נספח

מס' סעיף 

 ומס' עמוד 

 המענה השאלה

האיכות ולאחר מכן מרכיב 
 המחיר, זאת מכיוון 

מופיע כי  8.3.2ובסעיף 
 של אישית "התרשמות

 העבודות מתיק המועצה
 ":)מהניקוד %30 עד(

 
נכתב  8.3.1וכן בסעיף 

 לקבל יכולה המלצה ''כל
 שיצורפו ככל...  10% עד

 המלצות 4 -מ יותר
 ההמלצות תיבחרנה

 בניקוד ינוקדו אשר
 ''.ביותר הגבוה

משמע, הוועדה תדרג את 
תיק העבודות וכן כל 

המלצה למיטב הבנתה 
 המקצועית.

לו מקובל במקרים מעין א
"לנטרל" את השפעת 

המחיר ולקיים את המכרז 
 כמכרז דו שלבי. 

 

 

 מסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז. •

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. •

 ול כל שינוי.חבשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא י •

כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה  יש לשים לב  •
 לגביה ניתנה ההבהרה.

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז. •
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 מתוקן - 2נספח 

 נוסח כתב ערבות מכרז

 
 לכבוד

 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 ____________ ערבות מס' הנדון:

המגיע או "(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המבקש" –לבקשת ______________________ )להלן 

למתן שרותי סטודיו לגרפיקה )שפה  01/2023שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם מכרז פומבי מס' 

 עיצובית, מיתוג וגרפיקה( למועצה אזורית מטה יהודה. 

ערבותנו זו הינה להבטחת קיום ומילוי כל התחייבויות המבקש על פי התנאים והדרישות המפורטים 

₪  5,000 טודיו לגרפיקה )שפה עיצובית, מיתוג וגרפיקה( עד לסכום שלבמסמכי המכרז לגבי מתן שרותי ס

 ₪(. )במלים: חמשת אלפים 

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב  3לפי דרישתכם הראשונה ותוך 

בלי בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומ

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

כולל.   2.5.2023ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקף עד תאריך 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל, על פי פרטי הבנק 

 כדלהלן:

 ___________שם הסניף: ______

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 תאריך ______________                                 חתימה ______________
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