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 מענה לשאלות הבהרה 

, נתלשות עירוניות מפותעיצוב והפקת  - 6/2017מכרז פומבי מס' 
 התיירות למשרדמפות ישראל ומפות צליין 

 תשובה שאלה 'מס
 

אנו מבקשים לקבל הארכה למועד הגשת המכרז.  1
באוגוסט רבים מעובדינו בחופשה וקשה להכין 

 ולהגיש את המכרז בהתראה כה קצרה?

 נדחיתהבקשה להארכת מועד להגשה 
 

 -במכרז  1.1נתלשות סעיף עירוניות לגבי מפות  2
מניסיוננו הקרטוגראפי, לא ניתן להכין מפה 

יהיה צפוף( של העיר  35X50)גם   A3מלאה בגודל 
 כלהרחובות ותציג את  כלירושלים שתקיף את 

. האם בצורה קריאה וברורהשמות הרחובות 
בדקתם את הנושא? האם בכוונתכם, שנכין מפה 
של מרכז העיר בלבד וכל מה שיכנס עד לגבולות 

 העמוד? 

במפה כזאת לא אין הכוונה למפה מליאה. 
ס את כל הרחובות ויש להתרכז יניתן להכנ
אתרי תיירות  ,ראשייםוצירים ברחובות 

  ניין לתייר.ומקומות בעלי ע
 ניתן לקבל דוגמאות בהתאם לדרישה. 

 

האם ניתן לדלל שמות רחוב של סמטאות  .3
ורחובות צרים ולהשאיר שמות של רחובות 

 ראשיים בלבד?

 כן

לחילופין האם יש ברשותכם כיום מפות בגודל  .4
A3  35אוX50  התואמות את הדרישות שלכם

 ואפשר לקבל דוגמא?

מפות קטנות יותר. המשרד  ברשותכן,  
 לקבל דוגמאות בהתאם לדרישה.ניתן 

 

לגבי הדרישה של ציון במפה של קווי אוטובוס  .5
( האם זה 99תיירותיים, אנא פרטו למה הכוונה )

  קוד מסוים?
 היכן ניתן לאתר אותו?

לגבי החלק השני של הדרישה מסלולי תיירות 
האם אתם מספקים את מסלולי  -עיקריים

העיקריים אותם התיירות ואת אזורי התיירות 
תרצו שנדגיש במפות? או שזה עניין של המו"ל 

 להחליט על האזורים החשובים?

הכוונה לקווים  -ירותיים קווים תי
 בירושלים 99לתייר דוגמת קו ועדים המי
 . אביב-בתל 100וקו 

  - מסלולים תיירותיים 
אזורי תיירות להדגשה יגובשו במשותף 

 בין המו"ל לבין שהמשרד.
 
 

האם אתם מספקים צילומים והסברים על אתרי  .6
 התיירות או שזו עבודתו של המו"ל לספק אותם?

ל המו"ל לדאוג לצילומים ולהסברים ע
 שיאושרו בידי המשרד.

 
אשמח לקבל דוגמאות של מפות שיש לכם כמו  .7

מפות ישראל וצליין וגם מפות עירוניות נתלשות 
 )אם קיימות( זה יעזור מאוד.

 במפרט המכרז 8.2.1ראה סעיף 

כיצד ניתן לראות את מפות ירושלים ומפת  .8
  ?  הצליינות 

מפות לדוגמה יישלחו  8.2.1ראה סעיף 
 בהתאם לדרישה.

 
 

האם המפות מציינות רק אתרים או גם מידע )  .9
 מופע לילי קבוע (  לדוגמא :סיור רגולרי / 

 8.2ו  8.1פות הוגדרו בסעיפים מאפייני המ
לכך לא יצוין פרט המכרז. ובהתאם במ

 למשל סיור רגולרי.
 -תנאי הסף  10

"על המציע להיות מו"ל של מפות בעל ניסיון מוכח 
שנים לפחות בעיצוב ובהפקת מפות, כולל ניסיון  5של 

בתרגום לשפות אחרות. כמו כן על המציע להוכיח 
 ניסיון בנושא מיפוי וקרטוגרפיה."

ניתן להתחבר עם קבלן משנה ואולם יש 
 להציג התקשרות זאת במסגרת ההצעה
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אני בעל תואר שני בגיאוגרפיה בעל ניסיון רב בהכנת 
מפות )חברת כרטא, סטודיו גדעון דן( וכיום מנהל 

 עובדים. 6הכוללת  GISמחלקת 
פוינט בעלי יכולת רבה להפקת מפות -אנו בחברת גיאו

נשוא המכרז אך נזדקק לגרפיקאי קבלן משנה עבור 
 הבאה לדפוס.

 
 האם יש מקום להתחשבות במקרה זה ?

האם ישנה התחייבות של משרד  -שאלה כללית  11
האם יש אפשרות התיירות למינימום הדפסות בשנה? 

 ינה הדפסות כלל?יהששנה מסויימת לא ת
 

אין התחייבות מראש להדפסת מינימום 
 מפות בשנה 

להצהיר שאינו לכך שעל המציע הכוונה  רק לתביעות של פשיטת רגל? האם הכוונה 5.10סעיף  12
נמצא במצב שבו תביעות או הליך משפטי 

שעלולים להפריע לתפקודו באספקת 
 המוצר. 

 

 

 

 

 


