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  ב פ"תש באייר' ב

  
                                                                            -לכבוד

  משתתפי המכרז 
  

  ג.א.נ.,
  

  לתפעול, החלפה ותחזוקה של מתקני  3/22הנדון: מכרז פומבי מס' 
  פרסום מתקני פרסום ומתן רשות לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת

  השרון 
  

  1מס'  מסמך שינויים והבהרות
  

    -") מבקשת להבהיר, כדלקמן החברה(להלן: " רימונים החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

בהתאם לנוסח הצעת  ₪,    5,000מחיר המינימום השתנה וכעת מחיר המינימום עומד על    –מחיר מינימום .1
 יש להוסיף מע"מ. יודגש כי על התעריף המפורט לעיל . המציע המתוקנת המצורפת

 
 המכרז לא יפוצל והסעיף ימחק.   -)  12.7סעיף  13(עמ'  פיצול המכרז  .2

  

  -   80) נפלה טעות סופר בהצעה. כמות המתקנים המינימאלית הינה  10סעיף    40(עמ'    –הצעת המחיר   .3
 מצ"ב דף הצעה מתוקן שיש להגיש את ההצעה עליו בלבד.

  

 ):6.12סעיף    50מל שייגבו מהזוכה הינם כדלקמן (ר' עמ'  החברה מבהירה כי תעריפי החש  –צריכת חשמל   .4
 ₪  לשנה.  500בגין כל ארגז פרסום המואר באמצעות נורות ניאון    .א
 ₪ לשנה.  220בגין כל ארגז פרסום המואר באמצעות נורות לד   .ב
התעריף בגין שילוט אלקטרוני ככל שיוקם ייגבה בהתאם לצריכה בפועל ולתעריפי חברת החשמל    .ג

 במועד הגביה. שיהיו 
  הגביה תעשה בחיוב שנתי בסוף כל שנת הפעלה. 

  יודגש כי על התעריפים המפורטים לעיל יש להוסיף מע"מ. 

הגדרות העבודות: "לתפעול ותחזוקה של מתקני פרסום    בסעיף נרשם "  -)   28סעיף    61עמ'  (  -ביטוחים   .5
 . מדובר בטעות סופר. גדולים ומתן רשות לפרסום עליהם.... "

לתפעול, החלפה  ותחזוקה של מתקני פרסום מתקני פרסום    יף זה יבוא הסעיף : "הגדרת העבודות: "תחת סע 

  ". ומתן רשות לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת השרון

 
  . ההדרישה נדחית הוראות המכרז לא תשתנינ  –תקופת המכרז  .6

 
   בדיוק. 12:00עד השעה   15.5.22 המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, ונקבע ליום .7

 

 הדרישה לצירוף האישור עומדת בעינה.  -) 3.1.3סעיף  6עמ' ( נוסח אישור הבנק  .8
  

לאתר    את אגרות השילוט ניתן  )וכן במקומות נוספים בחוברת המכרז  12.6סעיף    50עמ'  (  –  אגרות השילוט .9
 באתר עיריית רמת השרון. לא יחול כל שינוי בהוראות המכרז.

  
  על המציעים לבצע כל בדיקה נדרשת על מנת לשכלל ולהגיש את הצעתם כפי   –אישורי קונסטרוקטור . 10

 . יודגש כי על הזוכה להחליף את כלל המכוונים.התשתנינ הצורך. הוראות המכרז לא  
  

 . התשתנינ הדרישה נדחית הוראות המכרז לא  -חיבורי חשמל  . 11
  

 . התשתנינהדרישה נדחית הוראות המכרז לא  – כן פרסום עירוניתו . 12
  



  2

עיריית    על המציע להתעדכן בהנחיות השילוט ותכונית האב באתר  –הנחיות שילוט עיריית רמת השרון   . 13
 רמת השרון ובאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון. 

  
  הוועדה המקומית   . יובהר כי הן העירייה והןהתשתנינהוראות המכרז לא    –  אכיפת שילוט לא חוקי . 14

  לתכנון ובנייה פועלות כל אחת בתחומה לאכיפת הוראות הדין ובכלל זאת הגישה העירייה תביעות לסילוק
  יד ממקרקעי ציבור והוועדה המקומית לתכנון ובנייה הגישה כתבי אישום כנגד המפרים את הדין.

 
 . התשתנינהדרישה נדחית הוראות המכרז לא  –דיגיטל  . 15

  
 . התשתנינ הדרישה נדחית הוראות המכרז לא  - עירוני תחנות אוטובוס לפרסום  . 16

  
 .התשתנינ הדרישה נדחית הוראות המכרז לא  -בחינה איכותית של ההצעות  . 17

  
המשתתפים   . 18 ועל  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  דלעיל  וההבהרות  בחשבוןהשינויים    להביאם 

  בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, בשני עותקים, חתום על ידם
 בחתימה ובחותמת. 

  

  
  בכבוד רב,  

  רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ 


