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מסמך שאלות ותשובות למכרז מס1/2020 -

מס'

סעיף
במכרז
4

2

16

3

( 17ד) (ה) האם קיימים קבצי המקור הכוללים את
הדמויות ,הסרטים והמשחקים? לרבות
חשבון
Vyond

1

שאלה

תשובה

בקשה לדחיית מועד הגשת המכרז על
מנת לעשות התאמות לאור העובדה כי לא
ברור מתי יפורסמו התשובות לשאלות
ההבהרה
האם יהיו מומחי "תרבות" מטעם קרן שלם

המועד להגשת ההצעות הוארך ונקבע
לתאריך  ,09.07.20יום חמישי ,י"ז בתמוז,
תש"פ בשעה .12:00

4

( 17ד)

האם מדובר ביצירת סרטונים חדשים
המבוססים על אותם תסריטים תוך
התאמות תרבותיות ויזואליות ,או בכתיבת
תסריטים והפקת סרטים חדשים

5

סעיף 17
ס"ק ג

האם קיים ברשותכם רכיב נגישות שניתן
להשתמש בו או שנדרש מהספק לפתח?

6
7

עמוד ,14
סעיף ב,
שורה
ראשונה

נבקש לקבל פירוט מדוייק יותר של רמת
ההנגשה הנדרשת
מופיעה דרישה לסבבי תיקונים ללא
הגבלה.
טבלת שיקלול האיכות לוקחת בחשבון את
מספר סבבי ההצעה כך שנוצרת כאן
סתירה.

כן ,יוקמו צוותי מומחים להנגשה תרבותית
לכל חברה/מגזר .ההקמה של הצוותים
תהיה באחריות קרן שלם .העבודה מול
הצוותים תהיה באחריות הספק שיבחר
במכרז.
כל קבצי המקור ,הדמויות והסרטים
קיימים.
המשחקים תוכנתו ב-
Js
אין חשבון Vyond
מדובר בכתיבת תסריטים חדשים והפקת
סרטים חדשים המבוססים על הקונספט
של הסרטונים והתסריטים הקיימים .זאת
נקראת התאמה .לוקחים את הקיים
ומתאימים אותו למשהו חדש .עדיין מצריך
כתיבת תסריטים ויצירת סרטונים.
א .לא קיים ברשותנו רכיב נגישות.
ב .קיימים רכיבי נגישות רבים שניתן
לרכוש אותם ולהטמיע אותם באתר
הלומדה
ג .הספק יכול לפתח רכיב נגישות.
ה .יש לוודא כי רכיב הנגישות מותאם
לשפות הרלבנטיות.
בסעיף ( 17ג) נכתב במפורט מה אמור
לכלול רכיב/תוסף הנגישות
הקרן חוזרת בה מהדרישה לסבבי תיקונים
ללא הגבלה .על המציע לנקוב במספר
הסבבים המוצע על ידו .הצעה זו תילקח
בחשבון בשקלול איכות ההצעות.

מס'

סעיף
במכרז

שאלה

תשובה

בנוסף ,זו דרישה לא סבירה.
8

עמוד ,16
סעיף  5ג:

הסעיף בניסוח הזה אינו סביר ומהווה תנאי
קשה מידי.
לפי ניסוח זה ,איחור של יממה גורר קיזוז
של  24,000שח.

הפיצוי המוסכם כנקוב במכרז יהיה
למקרה וליום ולא לשעה.

9

עמוד ,4
סעיף 17
ג,

נגישות ,האם תוכלו להסביר את הדרישות
לסמן כותרות ולגופן קריא

סימון כותרות – הבלטת כותרות באתר (על
פי רוב באמצעות צביעתן במרקר צהוב)
גופן קריא – הכוונה להמרת גופני האתר
לגופנים נטולי תגים הנוחים לקריאה .ניתן
לייתר את הצורך בכך אם מראש האתר
יהיה כתוב כולו בגופנים המוגדרים
כנגישים  :אריאל או טהומה לדוגמא.

בברכה,
ריבה מוסקל
מנכ"ל ,קרן שלם

