
 
 

 ב תשפ"  תמוז' ו

 2022  יולי      5

 לכבוד  

 22/11מס'    פומבי משתתפי מכרז  

 

 שלום רב, 

 להפקת סיורים קוליים   11/22פומבי מס'  מכרז  הנדון:  
 

"(,  הרשות להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים )" 
 שבנדון.    המכרז ביחס למסמכי  

, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן  מכרז בלתי נפרד ממסמכי ה הבהרות אלו יהפכו לחלק  
כשהוא    על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, .  מכרז כל ההוראות הנוגעות למסמכי ה 

 . חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה    התייחסותה של הרשות אין באי  
 . המכרז השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי  להנחותיו של  

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  
 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. 

 מענה  שאלה  הפנייה  מס' 
 כללי 

 כללי   .1
הזוכה   המציע  לספק    האם  יידרש 

הקוליים  התוכן    את  הסיורים  של 
     ? התיירותיים 

הקוליים   הסיורים  תוכן 
יסופק  ידי    לזוכה   התיירותיים  על 

   הרשות או על ידי גורם מטעמה. 

 כללי   .2

האופן  אפיון    קיים האם   . א  לגבי 
מימדיות    שבו  התלת  הדמויות 

להשתלב    ות אמור   וירטואליות 
 ? בחוויה 

יידרש האם   . ב  הזוכה    המציע 
ל   לפתח  ייעודית  שם  אפליקציה 

הדמויות התלת מימדיות  הצגת  
 ? רבודה ה במציאות  וירטואליות  

האם הטכנולוגיה של המציאות   . ג 
על  מבוססת    הרבודה 

 ? Webxr  טכנולוגיית 

מימדיות הדמויות   . א    התלת 
להיטמע וירטואליות     עתידות 

אפליקציה  של    קיימת   בתוך 
מהאמור,  הרשות  לגרוע  מבלי   .

לבצע    זכותה הרשות שומרת על  
בדמויות   נוספים  שימושים 

 אלו.  

הדמויות   . ב  לעיל,  כאמור  לא. 
יוטמעו בתוך אפליקציה קיימת  

   של הרשות.  

פיתוח   . ג  הפלטפורמה  שלב 
  הדמויות   להצגת הטכנולוגית  

וירטואליות  מימדיות  ,  התלת 
לסיומו  הגיע  ,  אופן בכל    . טרם 

להיו   הפלטפורמה    ת  צפויה 
טכנולוגיית   מבוססת    על 

Unity . 

 כללי   .3

למכרז  לגשת  ניתן  כגורם    הן   האם 
 ? כקבלן משנה   הן ראשי ו 

לסעיף   הצעה    20בהתאם  להזמנה, 
למכרז תוגש על ידי ישות משפטית  
כל תנאי הסף   אחת, המקיימת את 
המפורטים בהזמנה, זולת מקום בו  
להוכיח   ניתן  כי  במפורש  צוין 



 
 

 
 

 
 בכבוד רב, 

 הרשות לפיתוח ירושלים 
 

   X ______________ 
 חתימת המציע                                                                     

ס  בתנאי  ספק    ף עמידה  באמצעות 
להוראות   בכפוף  וזאת  משנה, 

 המכרז לעניין זה. 

 כללי   .4

אפשרות האם   להציג    קיימת 
כמענה   ייחודי  חוויתי  קונספט 

 ? למכרז 

במסגרת  לא.   הנדרשים  התוצרים 
ב  ההצעות  הוגדרו  הגשת  מכרז 

הדרישות  ב  א')   – מסמך    ( 7מסמך 
הצגת   כוללים  אינם  והם  להזמנה, 

 קונספט על ידי המציע הזוכה.  


