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 א.ג.נ.

 
 לתפעול, החלפה  ותחזוקה של מתקני  3/22מכרז פומבי מספר    הנדון:

 לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת השרוןרשות פרסום ומתן       
 מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון()את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של 

 
 

בשם ________________________________________ )שם המציע(, הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את  .1
הצעתנו  להתקנה, תפעול, תחזוקה ומתן זכות פרסום על מתקני  פרסום ברחבי העיר רמת השרון, בהתאם להוראות 

 המכרז, מסמכי המכרז והחוזה.

 
ימוש המוצעים על ידינו לתשלום לחברה הינם עבור פן פרסום אחד על אחד המתקנים, לשנה ובתוספת דמי הש  .2

 :ובין אם לא, בהתאם למתקנים כדלקמן במתקן  מע"מ כחוק, בין אם הזוכה יעשה שימוש פרסומי 

 

 לכל פן פרסום ע"ג מתקן להכוונת תנועה )מכוון(.ובתוספת מע"מ כחוק ₪ ך של ______________________ ס .3

 

 .מהסכום שהוצע בעבור מכוון  50%המחיר בעבור פן פרסום בארגז פרסום המוצב בתחנה יהא בגובה  .4

 

 המחיר בעבור פן פרסום על גבי מפת עיר יהיה זהה לסכום שהוצע בעבור מכוון. .5

 

 ה זהה לסכום שהוצע בעבור מכוון.המחיר בעבור פן פרסום אלקטרוני ככל ויתאפשר להציבו יהי .6
 

- סכום מינימום( –)להלן   בתוספת מע"מ₪  5,000סכום דמי השימוש למכוון שימולא ע"י המציע לא יפחתו מ  .7
  תיפסל על הסף ולא תידון.  הצעת מציע הנמוכה מסכום מינימום 

 

 מילוי הצעת המחיר והמחירים לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה! .8
 

 הבחירה בהצעה הגבוהה ביותר תהא סך תשלום דמי השימוש השנתיים המצוינים  לעיל שתהיה מכפלת הסכום .9
התמורה  –במספר פני הפרסום הקיימים בפועל במועד חישוב התמורה השנתית ) להלן לעיל המוצע על ידנו 

 הכוללת(.

 

הפרסום, יסתכם במכפלת הסכום הנקוב , תמורת הענקת הרשות לביצוע לחברהסך כל התשלומים שישלם המציע  .10
לעיל, במספר הכולל של פני הפרסום המסחריים בכל המתקנים באותה העת ושלא יפחת ממכפלת כמות  2בסעיף 

המתקנים הקיימת במועד הגשת ההצעה. מובהר בזאת כי התמורה הכוללת לא תפחת ממכפלת הסכום הנקוב 
פני פרסום על גבי מתקן מפה,  15פני פרסום על גבי מכוון,  80והיא פני הפרסום המינימאלית  מספרלעיל, ב 2בסעיף 

 . ) להלן היקף מינימאלי( פני פרסום בארגז פרסום המוצב על תחנה 63

 

ו/או מי מטעמה זכאים לעשות שימוש בהם כאמור לעיל, לא יובאו  החברהלמען הסר ספק מובהר כי שטחי הפרסום  .11
 בחשבון במספר פני הפרסום הכולל.

 
, כדי לפטור את הזוכה במכרז מלדאוג לכל החוזה או בחתימה על דמי שימוש  ין בהודעת הזכייה או בתשלום א .12

להצבה ו/או פרסום ו/או הסרה של מתקני השילוט, ככל שנדרשים, ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לפי כל דין, 
 לרבות הביטוח, התחזוקה, החשמל ואגרת השילוט.

 



לרבות אישור ועדת שילוט וועדת שילוט והזוכה יידרש לפעול בהתאם להנחיות   אב לשילוט יתתכנבעירייה קיימת  .13
 עירונית, על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו על פי המכרז וחוזה ההתקשרות.  

 

המוצעים על ידי במכרז לכשעצמם אינם מהווים דמי שימוש  ידוע לו כי ככל שהצעתי הצעה לכלל המתקנים במכרז,  .14
יינתן משקל דמי שימוש  וכי במכרז נקבעו גם מדדי איכות, כך שלהצעת  המפעיל את המדד היחיד לבחירת ההצעה 

 .40%ולמדדי האיכות יינתן משקל של   60%של 
 

 אחת לשישה חודשים, הסכומים שהוצעו על ידנו לעיל, יוצמדו למדד המחירים לצרכן. .15
 
 
 פרטי המציע 

 
 __________________________________ח.פ. ________________  -שם המציע

 
 

   -פרטי החותם מטעם המציע
 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________ 
 

 ____________________  -_______________                 חתימה + חותמת   -תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב 

ייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתח

 התחייבות  זה.

 

_______________ 

 דין –עורך                                                                                                                    

 
 

 


