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 שלום רב,
 

 שירותי עריכה גרפית עבור האוניברסיטה  – 2מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 2/6/2021: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו .1.1

 .)כולל( 31/8/2021תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

ציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב על המ

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

ת כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת הצעת מציע שלא תכלול א

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 

 

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ׳ #

  
שימוש  
 בתמונות 

 

שימוש ברישיון / מינוי לשירותי  

מאגר תמונות, זכויות שימוש  

 בתמונות 

בשונה מהאמור במכרז,  
האוניברסיטה מחזיקה במספר  

לשימוש במאגר  רישיונות  
 . Shutterstockהתמונות של 

האוניברסיטה תמשיך להחזיק   .1

תקופת   לכל  אלה  ברישיונות 

הספקים   עם  ההתקשרות 

 שיזכו במכרז זה. 

לנותני השירות שיוכרזו כזוכים   .2

למאגרי   גישה  זכות  תינתן 

רישיון   תחת  תמונות 

ובלבד   האוניברסיטה, 

שם   הרוחני  בקניין  שהשימוש 

האוניברסיטה   לצורכי  יעשה 

שיימסרו   ובפרוייקטים  בלבד 

כ אחדלביצוע  בלבד,    ל  מהם 

תוך איסור מפורש לעשות כל  

 . שימוש חורג 

על  ה .3 לחתום  יידרשו  ספקים 

האוניברסיטה   מול  התחייבות 

כי השימוש אותו יבצעו במאגר  

של   הגישה  קודי  תחת 

ורק   יתבצע אך  האוניברסיטה 

השירותים  מתן    עבור 

 . לאוניברסיטה

16 16 
מסמכי  
 המכרז

2.6 

 

 
להחריג  מבוקש  זה    כנהוג,  מסעיף 

ו/או   גרפיים  רכיבים  ו/או  תמונות 

חומרים שנרכשו ע"י הספק ממאגרי  

תמונות שונים, בגינם יקבל המזמין  

לרישיונות   בהתאם  שימוש  זכויות 

השימוש שנרכשו ע"י הספק, ובלבד  

שהמזמין יפעל עפ"י תנאי רישיונות  

השימוש שנרכשו ע"י הספק מספק/י  

להצגת   יפעל  לרבות  התמונות, 

ת / הרכיבים הגרפיים באופן  התמונו

למזמין   שכן  AS IS  -שנמסרו   ,

 בהתאם למענה שניתן לעיל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

  חתימה:  3 
 

   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University  | Ramat-Gan,  | 5290002  Israel  

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ׳ #

  shutterstockמאגרי התמונות כגון  

רכישת   מאפשרים  אינם  וכו' 

תמונות   של  שימוש  רישיונות 

המזמין   ע"ש  גרפיים  ורכיבים 

שאינו   רישיון  הוא  הנרכש  והרישיון 

 ניתן להעברה. 

19 17 
מסמכי  
 המכרז

6.7 

 
במסגרת   ייעשה  האמור  כי  נבקש 

השימוש   רישיון  לתנאי  ובכפוף 

ברוב   שכן  התמונות,  מאגרי  מטעם 

אינם   התמונות  מאגרי  המקרים 

מי   ע"י  התוצרים  שינוי  מאפשרים 

הצגת   למעט  הרישיון  בעל  שאינו 

בכפוף    AS ISהתוצרים כפי שהם   

 לתנאי הרישיון. 

20 17 
מסמכי  
 המכרז

6.8 

 
בתוצרים   שימוש  כל  כי  נבקש 

ובכפוף   בהתאם  ייעשה  המועברים 

המקרים   ברוב  שכן  הרישיון  לתנאי 

מאפשרים   אינם  התמונות  מאגרי 

בעל   שאינו  מי  ע"י  התוצרים  שינוי 

הרישיון, למעט הצגת התוצרים כפי  

 בכפוף לתנאי הרישיון. AS IS שהם  

21 18 

גישה  
ושימוש  
במאגרי  
 תמונות 

10 

במסגרת   ייעשה  האמור  כי  נבקש 
תנאי   שכן  הרישיון  לתנאי  ובכפוף 
אינם   המקרים  ברוב  הרישיון 
מי   ע"י  התוצרים  שינוי  מאפשרים 
המזמין   שכן  הרישיון,  בעל  שאינו 
בהתאם   שימוש  זכויות  מקבל 
ע"י   שנרכשו  השימוש  לרישיונות 
יפעל   שהמזמין  לכך  בכפוף  הספק, 
השימוש   רישיונות  תנאי  עפ"י 

ע  מספק/י  שנרכשו  הספק  "י 
להצגת   יפעל  לרבות  התמונות, 
התמונות / הרכיבים הגרפיים באופן  

 . AS IS -שנמסרו למזמין  
  shutterstockמאגרי התמונות כגון  

רכישת   מאפשרים  אינם  וכו' 
תמונות   של  שימוש  רישיונות 
המזמין   ע"ש  גרפיים  ורכיבים 
שאינו   רישיון  הוא  הנרכש  והרישיון 

 ניתן להעברה. 
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 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ׳ #

לתמונות  לשם   גישה  קבלת 

לפתוח   רשאי  המזמין  ולחומרים, 

 חשבון עצמאי במאגרי התמונות. 

23 18 
שימוש  
במאגרי  
 תמונות 

10.4 

- כיום אני משתמשת בחשבון של בר 

התמונות   במאגר  אילן 

Shutterstock  ניתן יהיה  האם   .

זה   בחשבון  להשתמש  להמשיך 

לרכישת התמונות? אם לא, אצטרך  

הצעות   את  בהתאם  לעדכן  המחיר 

 )הן לא כוללות רכישת תמונות(

 


