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 2019דצמבר  05
 ' כסלו תש"פז

 
 לכבוד,

 מציעים פוטנציאליים
 

 א.ג.נ.,
 לקבלת הצעות לעיצוב מכסי ביובקול קורא  תלשאלות הבהרה במסגרמענה הנדון : 

 
 שלום רב,

 
 : שבנדון ראהקול הקולשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת בע"מ  2010ת מי אביבים להלן מענה חבר .1

 
 מענה החברה פירוט השאלה מס"ד

ציין את שם האמן לה האם קיימת חוב  .1
 ותשר רדוצב הינו בגה המעציון שם האמן ע"ג המכס ע"ג המכסה?

  יש בצבע שחור.גצוב יש להיאת הע י.לשלי ?צוב יכול להיות צבעונייהעהאם   .2
 .ללא צביעהבשיטה של יציקת ברזל ה מיוצר המכס

 מפלסים( 3בדל בין אלמנטים ייעשה ע"י מפלסי גובה שונים )עד ה 
אם זה עיצוב פיזית על המכסה או ה  .3

 שזה עיצוב פוסטר או מודעה?
 העיצוב מכס

 יצוב אחד?האם ניתן להגיש יותר מע  .4
אחת ואין הגבלה בהקשר זה למספר  יתן להגיש יותר מהצעהנ ?שן להגיומה מקסימום ההצעות שנית

 ההצעות למציע.

ם את שמי ופרטי הקשר ואיפה לרש  .5
 לעיצוב המוצעיש לציין את פרטי הקשר במייל המלווה  שלי?

גם אם אני לא  הצעה  אפשר להגיש  .6
 ?תושבת תל אביב

 חיובי 

? ביםרת עיצוהאם ניתן להגיש סד   .7
בחר עיצוב בודד עבור כלל יהאם יו

  ?המכסים, או סדרה של עיצובים

הגבלה מבחינת מס'  ם ולא קיימת להציע סדרת עיצובי ןנית
 .ההצעות שניתן להגיש

במסגרת התחרות רק המכסה שיזכה במקום הראשון עם זאת 
 במהדורה מיוחדתייוצר 

אפשר להכניס תוכן קריאייטיבי ם הא  .8
 מעבר לעיצוב?

 חיובי

האם יש טופס שצריך למלא לפני   .9
 הגשת העיצוב? 

אין צורך למלא טופס מקדים אך  בעת הגשת ההצעה יש לציין שם 
 מלא מייל וטלפון.

בתחרות יש לחתום על נספח ב' לקול   הי/כמו כן בהינתן ותזכ
 כתב ההתחייבות –הקורא 

האם אפשר להכניס קישור אינסטגרם   .10
 או שרק שם האומן

 
 יש לציין את שם האמן בלבד.

 

האם ניתן לשלוח ציור שצוייר ביד )לא   .11
 עוצב במחשב(? 

 

לשלוח ציור שצויר ביד, במקרה זה יש לצלם את התמונה ניתן 
 .אותה במדויק מלמעלה או לסרוק

 היה והעיצוב  יזכה הוא יעובד באופן דיגיטלי בהתאם.
 ובהתאם להנחיות בנושא.את הציור יש להגיש ע"ג הסקיצה 

האם ניתן לשלוח כמה עיצובים במייל   .12
 אחד?

 

אכן ניתן לשלוח מספר עיצובים במייל אחד, עם זאת היה והמשקל 
יש לשלוח אותם באמצעות  10MBהכולל של הקבצים עולה על 

wetransfer  או jumbomail . 
האם מדובר במכסה אטום או שניתן   .13

לבצע בו חורים/חריצים בהתאם 
 לעיצוב?

 המכסה אטום
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דכן . מסמך קול קורא מעו12:00בשעה  22/12/19-לתשומת ליבכם המועד האחרון לגשת שאלות הבהרה הוארך עד ל .2
 .אתר החברהסם ברמפו

 
 מסמכימסגרת ב המפורטות ותמההורא שהיא לכ בהוראה לפגוע או/ו עלגרו כדי זה במסמך הבהרות באמור אין .3

 וההסכם. המכרז

 
 נשמח להשתתפותכם. .4

 
 

 בברכה,
 בע"מ  2010חברת מי אביבים 

 
 


