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 2021 במרץ 2

 לכבוד
  02/2021 שלבי-דו פומבימשתתפי מכרז 

 למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה(
 

 א.ג.נ.,

 3 מענה לשאלות הבהרה - למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה( 2021/20מס' שלבי -פומבי דו מכרזהנדון: 
 

הלן מספר ל, "(המכרזנדון )להלן: "אשר בבקשר עם המכרז  המזמינותנתקבלו בידי במענה לשאלות אשר 
 המציעים:אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל ותשובות  הבהרות

 כללי .א

 אלא אם ,מכרזבמסמכי הלאמור ו בהתאם זה יפורשהבהרה  מכתבהקבועים בהמונחים  כל .1
 .נאמר במפורש אחרת

זה, יגבר הקבוע  נומקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב בכל .2
 זה. נובמכתב

אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז. , ככל וישנם, כי מעבר לשינויים המפורטים להלן ,יודגש .3
מכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הכל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי בהתאם, 

 מובהר כי לא תתקבלנה שאלות נוספות.  .הבקשה שנדחתכלראותה  יש -הבהרה זה 

 יהא ולא ,המכללה את מחייבותמכתב הבהרה זה במסגרת  בכתב שניתנו תשובות רק כי, מובהר .4
 .פה-בעל שנמסרו התחייבותאו /ו מידעאו /ו למצג תוקף כל

 בחתימה חתום כשהוא להצעתכם לצרפו עליכם כן ועל, המכרז ממסמכי חלק נויה זה מכתב .5
 .   לכך המיועד במקום מחייבת

  לשאלות תשובות .ב

 :"י המציעיםענשאלו  אשרלשאלות  תשובות להלן

 פרוט התשובה פרוט השאלה סעיף מסמך #

-נספח ב'   .1
 ערבות ביצוע

האם נדרשת העברת  כללי
כספים בגובה הערבות 

 למכללה?

דרש להמציא למזמין יהזוכה יהמציע לא. 
ערבות אוטונומית בלתי מותנית שהוצאה 
על ידי תאגיד בנקאי רשום בישראל, בנוסח 
ובתנאים המפורטים בנספח ב' להסכם. 
המזמינה תהא רשאית לפרוע את הערבות 

 בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

מובהר כי ההוצאות הכרוכות בהנפקת 
ן הערבות ו/או קיומה יחולו על הזוכה באופ

 בלעדי.

 – 5נספח   .2
 אישור רו"ח

מציעים שאינם האם  
תאגידים נדרשים להגיש 

 אישור רו"ח?

 לא. נספח זה יוגש אך ורק ע"י תאגידים. 
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 פרוט התשובה פרוט השאלה סעיף מסמך #

 –)ב( 8נספח   .3
UX/UI 

מי הגורם האחראי על  1.4
בדיקה עמידה בתקני 

 הנגישות?

עבודת המציע תעשה בשיתוף עם יועץ 
 .המזמינהנגישות מטעם 

 – 8נספח   .4
מפרט 

 השירותים

האם המציע נדרש לבצע  כללי
איפיון סכימות לאתרי 

 מראה בערבית ובאנגלית?

אין צורך באתרי מראה, אלא בהתאמות על 
 .המזמינהפי הסכמות שיאושרו ע"י 

 – 8נספח   .5
מפרט 

 השירותים

האם המציע נדרש לבצע  כללי
אפיון ועיצוב תהליכים 
אחרי שלב ההתחברות 

 לאתר המכללה?

יבוצע לאתר כולו  UI-UXתהליך ה  כן.
-)בעיקר לשיווקי ואיזורים ממודרים
 יעודיים המיועדים לסגל או לסטודנטים(.

 

מובהר כי הליך הפיתוח יערך בנפרד ולא 
 כחלק מהשירותים שיסופקו מכוח המכרז.

 –)ב( 8נספח   .6
UX/UI 

האם המציע צריך לאפיין  כללי
אולם לאחר בחירת הספק יוחלט מהם  כן. ולעצב כל מנגנון מפורט?

 .המנגנונים שיאופיינו ויפותחו

 –)ב( 8נספח   .7
UX/UI 

האם המציע נדרש לפתח  כללי
מערכת ניהול תוכן, 

 ובאיזו טכנולוגיה?

המציע הזוכה אינו נדרש לבצע את פיתוח 
מערכת ניהול התוכן כחלק מהשירותים 

 שיסופקו מכוח המכרז.

 
 בברכה,       

  
 המכללה האקדמית בוינגייט   מכללת לוינסקי לחינוך   

 

 אישור

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: מ"הח אני

 .וואני מסכים לכל האמור ב ,האמור במכתב הבהרה זהוהבנתי את  קראתי .1

מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם,  , לרבותויוצרופות , על נספחיומסמכי המכרזן רב את קראתי בעיו .2
והצעתי כוללת  ,והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהםמשמעותם 

 התחשבות בכל מסמכי המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

 

 ריךתא  חתימת המציע

 


