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 הנדון: 

בקשה לקבלת הצעות לפיתוח מתקני משחק דיגיטליים ייחודיים בעיר  -02/1/1’ קול קורא מס
 מודיעין מכבים רעות

 

 0הבהרה מס' 

 

 קירות גרפיטי דיגיטלי? 3האם נדרשים מינימום  שאלה:

 כן תשובה:

 

 מהו משך הזמן שהחוויה והאלמנטים הפיזיים והדיגיטליים שלה יימשכו? שאלה:

 אין הגדרה, על פי משך המשחק שיוצע. תשובה:

 

 שמופיע בסעיף הראשון? ""לקיחת תמונהמושג במה הכוונה  שאלה:

 שימוש בתמונה. תשובה:

 

 ?"י מידעקסמה הכוונה ב "קיו 13.0סעיף  שאלה:

 .עמדות מידע תשובה:

 

 ם ישיבת הבהרות והאם ההשתתפות בה היא חובה?יהאם תתקי שאלה:

 לא תתקיים ישיבת הבהרות. תשובה:

 

 האם יש מועד להשקת המשחק? שאלה:

 טרם נקבע מודע להשקה. תשובה:

 



 

 נספח ב חסר במסמכים. שאלה:

נספח ב לא חסר הוא פשוט לא קיים, ומטעמים טכניים סימון הנספחים נשארו כפי שהיו  :תשובה
 במקור.

 

האם מספיק לפרט רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות שלהם? במידה ולא,  -ב -8.8סעיף  שאלה:
 כמה חוות דעת יש לצרף?

בהם ביצע את  פירוט של המקומותלשם הוכחת יכולת זו על המציע להציג  תשובה:
ו של א בכתב . לגבי הכמות לשיקול דעתחוות דעת הי  ולצרף חוות דעת של הלקוח.   משחק

 המציע.

 

  נספח ד' מתייחס אצלכם למכרז אחר הנוגע לחנייה בעיר ולא למשחק. שאלה: 

 נספח מתוקן. ולמוס, מצ"בנפלה טעות ק תשובה:
 

איזה מהתצהירים הבאים נדרשים מעסק בבעלות עוסק מורשה? כל התצהירים  שאלה:
 מתייחסים לחברה בע"מ.

 תצהירים.נדרשים אותם ה תשובה:

 

פציפי או לעיר לאתר סהאם הכוונה נקודות באתר,  3ה נוגעת למינימום כתבתם שההצע שאלה:
 מודיעין רעות כולה?

כרגע מדובר על שכונת נופים בעיר מודיעין מכבים רעות. החברה שומרת לעצמה את  תשובה:
 הזכות להציב את הנקודות על פי שיקול דעתה.

 

בחשבון את מקסימום  נקודות? הצעת מחיר לקוחת 3בסעיף אחד, מה הכוונה למינימום  שאלה:
נקודות.  11הנקודות ולא את המינימום. משחק עם מאה אתרים שונים שונה מאוד ממשחק עם 

 שניהם נכנסים אצלכם לאותה קטגורית מחיר?

 (.יאות רבודה, תמונה, חיפוש קודים?דות לפחות מכל סוג "מיוחד"? )מצנקו 3-האם הכוונה ל

 נקודות בלבד. 3מחיר עבור  ת הצעתנדרשכרגע,  תשובה:

 

האם זה משחק מתגלגל שאפשר לחזור אליו מתי שרוצים  משך המשחק המבוקש? מהו שאלה:
  ולהמשיך בו, או משחק אחד לכל אתר ספציפי?

לפי הצעת המציע. החברה לא קבעה הגבלה או רעיון ספציפי, להפיכך, על המציע להציע  תשובה:
 חברה רעיון ולכלל בתוכו הכל.ל

 

 כל שינוי באופן הגשת ההצעה. יודגש: כרגע אין


