
 

 מסמך הבהרות 

  קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ריכוז תוכן

 למרכז לעיצוב אורבני בעיריית ירושלים 
 

פוטנציאליים מודיעה בזאת החברה  בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים .1

"(, על שינויים החברה)להלן: "  מואומנויות בע"  ספורט, חברה, חינוך, רווחה,  לתרבות  אריאלהעירונית  

 בהליך כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואלניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של  

 
 



 
 

 
 

הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה מובהר כי כל שאלת  .3

 .החברהשלילית מאת 

הינו  בהליך ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  ו/או דרישותיו. ההליךאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 0021:בשעה  15.11.20 עד ליום שלישי,

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד ההליך, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .5

 .הליךהבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

המסמך או  מס"ד
הנספח אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה נוסח השאלה

 -קול קורא 1
 תנאי סף

 5א. סעיף 
אופן בחינת 

 ההצעות

 -1ב. מסמך א
טופס פרטי 

המשתתף 
 וניסיון קודם

האם הקריטריונים  א.
להערכה מתייחסים ליועץ 
יחיד מטעם המשרד או 
 לרזומה המצטבר המשרדי?

ב. האם יש למלא את טופס 
פרטי המשתתף וניסיון 
קודם על כל אחד מיועצי 

 המשרד?

מתייחס לניסיון של 
אותו/ם יועץ/צים 
שבפועל יתן/נו את 

 2השירותים. עד 
 יועצים  מקסימום

 
שייתנו  2או  1רק ל

 ותים בפועלשיר

פרטים  קול קורא 2
 -כלליים

ריטיינר 
והיקף שעות. 

 1.2סעיפים 
 1.3ו

האם הריטיינר החודשי 
מושפע מכמות השעות 
שבוצעו בפועל )אם תהינה 
תוספות במידה והיקף 
העבודה יעלה על 

שעות/  140 –המקסימום 
לחילופין, האם יונקה 
מהריטיינר במידה וכמות 
השעות תקטן בחודשים 

 (?מסוימים

 לא

שאלה  קול קורא 3
 עקרונית

האם הגוף המזמין יספק 
 שירותי ייעוץ בתחומים

שונים באם ידרשו פר 
? האם יסופקו פרויקט

שירותים היקפיים/ 
 משרדיים/ לוגיסטיים?

 לא. הכל יספק הזוכה.
שירותי הפקה יינתנו 
על ידי אחרים ככל 

 שיידרש

שאלה  קול קורא 4
 עקרונית

האם קיים מבנה פיזי ייעודי 
במידה וכן, למרכז המדובר?  

האם עיקר השירותים 
פיזית במשרדי  יסופקו

החברה או שהעבודה 
השוטפת תוכל להתקיים 

 במשרדים של הזוכים?

המבנה הפיזי זה בית 
המודל שבעיריית 
ירושלים.  העבודה 
השוטפת תתקיים 
ממשרדי הזוכה 
ובפגישות עם המזמין 
וגורמים נוספים ככל 

 שיידרש


