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 - והפקה של דו"ח החדשנות השנתיקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה ל ,06/2018מספר שלבית -עם בחינה דומכרז פומבי : הנדון

 מענה לשאלות הבהרה

 

 :לשאלות רשותבקשר עם המכרז שבנדון, בצירוף התייחסות ה )"הרשותלרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "להלן תמצית השאלות שהופנו  .א
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 מסמכי המכרז

1.  4.2 

האם הצעת המחיר של המציע צריכה לשקלל את העיצוב 
הגרפי של הדו"ח או לשקלל שעות עבודה וליווי של מעצב גרפי 

 שהרשות תבחר או נמצאת בהתקשרות עמו?

השירותים המבוקשים אינם כוללים עיצוב גרפי של הדו"ח, אלא ליווי של 
ם עבודתו מעצב גרפי שהרשות תבחר או נמצאת בהתקשרות עמו, ותיאו

עם ביצוע המשימות האחרות הכלולות בהוצאה לפועל של הדו"ח. הצעת 
 . לשעת יעוץלמחיר שעתי כולל  של המציע צריכה להתייחסהמחיר 
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2.  4.1.8 
14.2 

האם אפשר שכל יועץ מבין השלושה המוצעים יהיה בתחום 
אחד היועצים יהיה אחראי  –האחריות שבו הוא מתמחה, קרי 

הטכנולוגית ואחד היועצים יהיה אחראי  על תחום החדשנות
 על תחום המדיה/הפקות קריאטיביות?

 3בנפרד  ל אחדבהנחה כמובן ששלושת היועצים ביצעו כ
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  5פרויקטי תוכן במהלך 

לטופס ההצעה  3בנספח  1.3בעלי המאפיינים הנדרשים בסעיף 
 למסמכי המכרז). 3(נספח ב

 חיובית.התשובה 

 כללי  .3
האם הרשות השתמשה ביועצים בדוחות הקודמים שפרסמה? 

מי היה היועץ? האם הוא מועמד/מתמודד במכרז  –כן  אם
 הנ"ל?

ביועץ אשר סיפק את כלל השירותים  בעבר הרשות לא השתמשה
 המבוקשים במכרז זה. 

 , יגבר האמור במסמך זה.הםעל נספחיסכם ההתקשרות, לרבות הבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז,  .ב
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ג

 

 בברכה,

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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