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 כה 2 1
 

במידה ונצטרך להשתמש בפונט  שימוש בפונטים
ספציפי, על פי שפת המותג של הלקוח. 
האם המזמין רוכש את הפונט או 
הספק הזוכה? והאם הספק הזוכה 

 מחייב בתשלום את המזמין.

 
ככלל, המזמין הוא זה 

שרוכש את הפונט. 
ככל שמסיבה כלשהי 
יידרש הספק הזוכה 

לרכוש את הפונט, 
הוא יהיה זכאי 

 לשיפוי מהמזמין. 
 

בכל מקרה, הספק 
הזוכה לא יוכל 

להשתמש בפונט עבור 
לקוחות אחרים שלו 

 או עבור עצמו.
 

 13יש לי לקוח אחד שעובד איתי כ היקף כספי ג' 4סעיף  2
שח  100000משלם למעלה משנים ש

לקוחות נוספים קבועים  3לשנה + 
שנים  3שעובדים איתי למעלה מ

שמשלמים ביחד למעלה  -בריטיינר 
אבל כל אחד מהם  -שח  220000מ

שח  100000בנפרד לא עובר את ה
 לשנה.

 -+ עוד לקוח שעובד איתי כשנה 
 לשנה 250000בתקציב של למעלה מ

רז האם זה מאפשר לי לגשת למכ…  
? 

 
בהתאם לנתונים 

התשובה  –שנמסרו 
 שלילית.

 -לגבי כל התנאי סף, הכנסות וכו  תנאי סף ד'4סעיף  3
להעביר אישור רואה חשבון על 

 ?2018-2020בשנים  הכנסות

 
אישור רואה חשבון 

נדרש להוכחת עמידת 
המציע בתנאי סעיף 

ד' למכרז. דוגמה 4
לנוסח אישור רואה 

חשבון מופיעה בנספח 
 למכרז.ו' 

 
4 

ו' + 4סעיף 
 - א נספח
 27 עמוד

 שימוש רשיון
 פלאש בתוכנת

 לצורך כתנאי
 סף בתנאי עמידה

 !קיימת לא כבר התוכנה

 
ו' 4בהתאם לסעיף 

למכרז, לצורך עמידה 
בתנאי הסף די בכך 

חזיק משהמציע 
ברישיון שימוש עבור 



 

 
 

או  Preziתוכנת 
Canva. 

 
ו' + 4סעיף  5

 - א נספח
 27 עמוד

 ו canva ל רישיון
prenzi כתנאי 
 עמידה לצורך
 סף בתנאי

 לתוכנות רשיון שיהיה חובה האם
 ?סף בתנאי עמידה לצורך האלה

 אחרות תוכנות ויש מאחר שואל אני -
 וביצוע עיצוב לצורך יותר טובות -

 מצגות
 

 
ראו התשובה לשאלה 

 לעיל. 4
 

לצורך עמידה בתנאי 
הסף על המציע להיות 

בעל רישיון שימוש 
לאחת מבין התוכנות 

ו' 4שצוינו בסעיף 
 למכרז, ואלו בלבד.

 
האם נדרש עוד משהו מעבר לנ"ל?  תנאי סף ו'4סעיף  6

 (אישור קניית תוכנות?)
 

לא נדרש להציג 
אישור בדבר רכישת 
תוכנות. יש להצהיר 
על קיומו של רישיון 

שימוש במסגרת 
טופס  –נספח א' 

 פרופיל המציע.
 

עובדים העסקת  ז'4סעיף  7
 עם תלושי שכר

אנחנו ארבעה סטודיואים, בהיקף 
ש״ח שנתי.   500,000-הכנסות של כ

 .[פירוט שמות הסטודיואים]
שנה  20עובדים כל אחד בנפרד כבר 

ושש שנים ביחד. יש בננו הזרמת 
עבודות הדדית בעבודה אינטנסיבית 

 בלי תלושי שכר. 
 .[פירוט לקוחות]בין לקוחותינו: 

 
אפשרות בה נוכל האם קיימת 

 להשתתף במכרז?
 

 
 התשובה שלילית.

 
ב' למכרז קובע 6סעיף 

כי ההצעה תוגש על 
ידי אישיות משפטית 

אחת בלבד, וכי כל 
המסמכים 

והאישורים יהיו על 
שמה של אותה 

 אישיות משפטית.
 

המכרז איננו מאפשר 
לכמה מציעים לחבור 

יחד לצורך הגשת 
 הצעה.

 
מסמכים שיש  5סעיף  8

 להצעה לצרף
תיק עבודות אני מניחה, עם 

 פרוייקטים נבחרים.
 

בודות יוגש תיק הע
בהתאם למפורט 

יב למכרז, 5בסעיף 
הכולל רשימה 

מדויקת של העבודות, 
מועד ביצוען ואופן 

 הגשתן.
 

מסמכים שיש  5סעיף  9
 לצרף להצעה

אני בעלת המשרד, המעצבת הראשית 
ואשת הקשר. האם מספיק קורות 

 החיים שלי?

 
 לא.

 
ז' למכרז קובע 4סעיף 

כי הצוות המקצועי 
אנשי מקצוע,  4יכלול 

לפי הדרישות 
המפורטות בסעיף זה, 

יא 5ובהתאם לסעיף 



 

 
 

למכרז יש להגיש 
קורות חיים של כל 

 אנשי הצוות.
 
 

אנחנו מעוניינים לגשת למכרז הזה,  בחירת הזוכה ג' 9סעיף  10
רשום שצריך להדפיס את קובץ 

הקובץ מאובטח עם האקסל הזה אך 
 סיסמא.

 לא ניתן להדפיסו.
האם תוכלי לשלוח לי את הסיסמא 
 כדי שנוכל להדפיס ולמלא מה שצריך

 
למסמך התשובות 
לשאלות ההבהרה 
מצורף קובץ הניתן 

 להדפסה.

ברצוני לשאול האם יהיה רק זוכה  זכויות המזמין 14סעיף  11
 אחד או כמה זוכים?

 
בכפוף זוכה אחד, 

המזמין לזכויות 
כמפורט במסמכי 

המכרז, ובמיוחד סעיף 
 למכרז. 14

 
 -נספח ב'  12

קובץ 
אקסל 
 מחירון

האם מחירי במחירון/קובץ האקסל  מחיר המוצרים
 אכן כוללים מע״מ? 

 

 
כל המחירים כוללים 

מע"מ, כפי שנכתב 
 במסמכי המכרז.

 
נוסח כתב ערבות  2נספח ז'  13

ביצוע (נדרש רק 
 לאחר הזכייה)

באמצעות משרד? ? אני רושם כאןמה 
 ?... שם הסטודיו

 

 

 

 
באמצעות משרד ראש 

לשכת  –הממשלה 
 הפרסום הממשלתית.

 
לחילופין: באמצעות 

לשכת הפרסום 
 הממשלתית.

 
תשומת הלב לכך כי 

במסגרת ההצעה 
נדרש להגיש כתב 

 1ערבות לפי נספח ז'
 .2למכרז, ולא נספח ז'

 
 4.20סעיף  14

 להסכם 
האם במקרה שבו המשרד הממשלתי  שימושזכויות 

מעביר לקבלן לעיצוב חומרים שיש 
להם זכויות שימוש של צד שלישי, 
במודע או לא במודע, זכויות השימוש 

 הן באחריותו?

 
 התשובה חיובית.

 
 
 

 בברכה,
  

 ועדת המכרזים        
 
 
 


