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 לכבוד
 משתתפי המכרז

 ג.א.נ.,
לתפעול ותחזוקה של מתקני פרסום גדולים  4/22 מס'מכרז פומבי  הנדון:

 ומתן רשות לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת השרון
 תמסמך שינויים והבהרו

 שלום רב,
 
  -מבקשת להבהיר, כדלקמן "(החברה)להלן: " מונים החברה לפיתוח רמת השרון בע"מיר
 

המכרז לא תשתננה. לעת הזו לא דרישות  – הסרת שילוט לדרישת מהנדסת היער רמת השרון .1
 הממוקם על שטח הדרוש לעירייה.לוט שיאודות  לחברהידוע 

 

 המכרז לא תשתננה.דרישות  –( 6.10ס'  37עמ' ) –דמי הזיכיון תשלום  .2

 
 ושונה )ר' להלן(. 2ר בנוסח א' נפלה טעות סופ( 2.2סעיף  14 עמ' – 2נוסח נספח א'  .3

 

 הדרישה לצירוף האישור עומדת בעינה. –( .11.23סעיף  6)עמ'  מבנק בישראלנוסח אישור  .4

 

 ל והסעיף ימחק.צהמכרז לא יפו -(  1.17סעיף  4עמ' ) פיצול המכרז .5

 
 תנאי הסף שונו והובהרו כדלקמן:  -( 2ומסמך א'  3.2.6, 3.1.1סעיפים ) –סף במכרז תנאי ה .6

 
רשויות  2, עבור לכל הפחות , בפרסום חוצות, בכל שנה2019,2020,2021בעל ניסיון מוכח בשנים   3.1.1"

מקומיות או תאגיד שלהן או משרד ממשלתי או תאגיד של משרד ממשלתי או רשות ממשלתית 
בישראל, שלפחות אחד מהגופים הוא רשות מקומית או תאגיד עירוני ובמהלך התקופה המציע 

ל מתקני פרסום גדולי ממדים העולים ע( 20פחות עשרים )בסך הכל להציב, תפעל, תחזק ושיווק 
 "מ"ר כל מתקן. 12

 
בחמש השנים האחרונות שקדמו להגשת  מוכח ניסיון בעלאסמכתאות המעידות, כי המציע הינו  3.2.6"   

גופים ציבוריים, רשויות מקומיות או תאגיד שלהן  3, עבור לפחות בפרסום חוצותלפחות,  הצעתו
גופים ציבוריים(,  –או משרד ממשלתי או תאגיד של משרד ממשלתי או רשות ממשלתית ) להלן 

התקופה, כאמור בסעיף במהלך ו שלפחות אחד מהגופים הוא רשות מקומית או תאגיד עירוני
פרסום גדולי  מתקני ( 20עשרים )פחות בסך הכל לושיווק  ק, תפעל, תחזהציב לעיל המציע 3.1.1

בנוסח המצורף  נושאי פרסום,  ר כל מתקן"מ 12העולים על  פרסום גדולי ממדים מתקני ממדים
 ".2כנספח א' 

 
 בכלל הרשויות ולא בכל רשות בנפרד. םהמתקנים גדולי הממדים האמורים לעיל הינ 20 -יובהר 

 

מידות  הובהר מצ"ב מסמך מתוקן אותו יש לצרף להצעה המוגשת. 2ב' מסמך  – סוגי מתקנים .7
 לחוברת המכרז. 3המתקנים השונים מפורטות במסמך ב' 

 
  -במשה סנה מערב )עוקף קריית שאול(  2שרשום בטבלה ב' במסמך ב' מתקן שילוט 

 1.1.23והשלט יוקם עד למועד . ככל השלט הנ"ל תביחס לאפשרות הצב מובהר בזאת, כי קיימת אי בהירות
ל הוא יועבר לרשותו של המציע. ככל והשילוט לא יוקם עד למועד האמור ויתאפשר להקים את השילוט הנ"

 במועד מאוחר יותר יהא על הזוכה במכרז להקים את השילוט הנ"ל על חשבונו המלא.

 
מיקומי השלטים  שלבאופן כללי להתרשמות בלבד  פירוט במצ" – 2מיקומי המתקנים בנספח ב' 

 טים טרם סיימו את הליךהשליובהר, כי . המתוקן 2במסמך ב'  ד'-בטבלאות ג' ו 2המפורטים במסמך ב' 



 2 

ו/או אי  בהליך הרישוי מהמיקומיםלמציע לא תהיה כל טענה לגבי ביטול או שינוי מיקום של מי  .הרישוי
 קבלת אישור בכלל.

 

 צ"ל : 2.2סעיף ( נפלה טעות סופר בהצעה. 10סעיף  40)עמ'  –הצעת המחיר  .8

 ".     לרשותמציע ה ששילםהיקף התמורה  2.2"

 מצ"ב דף הצעה מתוקן שיש להגיש את ההצעה עליו בלבד.

 

את מסמכי המכרז יש  -ובמקומות אחרים בחוברת המכרז(   3.2.12סעיף  6)עמ'  רכישת מסמכי המכרז .9
 בצירוף מע"מ ₪ 3,000הינה המכרז רכישת עלות  רמת השרון 5ברח' אוסישקין לרכוש במשרדי החברה 

 .)התשלום לא יוחזר(

 

וכן במקומות נוספים בחוברת  1.21-1.20 יפיםסע 4)עמ'  – ותוכנית האב לשילוט אגרות השילוט .10
ניתן  להצבת שילוטנוספות רגולטוריות הנחיות ת האב לשילוט כמו יותוכנ המכרז( את אגרות השילוט

ן בהנחיות השילוט על המציע להתעדכ לאתר באתר עיריית רמת השרון. לא יחול כל שינוי בהוראות המכרז.
 ותכונית האב באתר עיריית רמת השרון ובאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון.

 
קבל סרטון המציע י -  (.28סעיף  23עמ' ) –סרטון בשילוט אלקטרוני ככל ותותר הקמתו הפקת  .11

 .יידרש לבצע בו התאמותמאת העירייה ו

 

דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון וההבהרות השינויים  .12
על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, בשני עותקים, חתום על ידם בהגשת הצעותיהם. 

  .בחתימה ובחותמת
 
 :מסמכים 2למסמך הבהרות זה מצורפים 

 מתוקן 2א' מסמך 
      מתוקן 2ב' מסמך 

   .ם על ידם בחתימה ובחותמתמיחתולהצעתם במכרז,  את מסמכים אלועל המשתתפים במכרז לצרף 
     

 בכבוד רב,                                       
 מ"החברה לפיתוח רמת השרון בערימונים 

 
 

 


