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 לפרסום ע"ג לוח שלם 18/18מענה לשאלות הבהרה מכרז 
 

 
 מסמך הבהרות ושינויים

 
בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .1

: להלן)החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ 

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה"

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל  .2

שאלה ו/או פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה ל

 להנחת השואל.

 
 תשובה סעיף שאלה

נרשם כי על המציע להיות בעל ניסיון  
במתן שירותי פרסום או אחזקה של 

לוחות ושלטים ותפעולם בפריסה 
עירונית רחבה בזיכיון ובסיס 

אדמיניסטרטיבי רחב ותומך לרשות 
מקומיות ו/או חברות עירוניות אחת 

לרבות  2015-2017לפחות בין השנים 
    היום.

הינה החברה היצרנית הגדולה   "----"
הדפסות   ביותר בירושלים בתחום

לשילוט בפורמט רחב . ברשותה הציוד 
המשוכלל ביותר בעיר ובין המשוכללים 

  בארץ ) פירוט בתחתית מכתבי(
ככל שאני מצליח להבין מההגדרות של 
תנאי הסף , אין במכרז דרישה לעבודה 

אלא דרישה ישירה בעבר מול המזמין 
לביצוע הפקה גדולה   בפריסה רחבה 

מול רשות מקומית או גוף עירוני, וזאת 
אכן עשינו בעבר, כאמור , בתפקיד של 
 יצרנים ומתקינים  עבור לקוח ביניים . 

  
לאור זאת ,האם יש מניעה  

 להשתתפותנו  במכרז?
 

 הסעיף תוקן כדלקמן: 5.3
 

 "על המציע להיות בעל נסיון במתן שירותי
פרסום או אחזקה של לוחות ושלטים 

ותפעולם בפריסה עירונית רחבה ובסיס 
רחב ותומך לרשות  ביאדמיניסטרטי

מקומית ו/או חברות עירוניות אחת לפחות 
 לרבות היום." 2015-2017בין השנים 

 

לם לזכות ומהי התמורה הכספית שתש
הקבלן בגין ביצוע כל אחת מהעבודות 

ד הדפסה הנוספות הנדרשות במכרז מלב
איתור  5.5והדבקה? בהתאם לסעיפים :

 והסרת מודעות שהודבקו ללא היתר, 
שיפוץ והחלפת מודעות במקרה של  5.6

5.5 
5.6 
5.7 

על המציע לכלול את כלל הוצאותיו 
הכרוכות בביצוע העבודה בהתאם למפרט 

 העבודות במכרז. 



 

 
 

 
 

נזק שנגרם שלא באשמת הקבלן ושלא 
היתה לקבלן אפשרות למנוע, לרבות 

במקרה של ונדליזם תאונה, כוח עליון 
 וכור
שיפוץ וחידוש המתקנים ע"י   5.7

בלוחות החלפת החיפוי הקיים 
 אלוקובנד חדשים 

ההצעה הכספית מתייחסת להפקה 
והדבקה של מתקן אחד. כמובן שברור 

לכולם שיציאה לשטח עבור מתקן אחד 
ואפילו כמה בודדים תייקר משמעותית 

את העלות היחסית למתקן ועלולה 
לגרום לקבלן להפסד כספי, זאת לעומת 

יציאה לשטח לצורך ביצוע של עשרות 
מתקנים. לכן צריך להגדיר סכום 

לעבודה אחת, לטובת שני מינימום 
הצדדים, הן לקבלן מבחינת ניהול עסקי 

תקין של העלויות ולמנוע מצב של 
הפסדים כספיים, והן לאריאל שבכך 
תמנע מצב בו הקבלן יגיש מחיר גבוה 

מאוד למתקן בכדי להגן על עצמו 
במקרה של יציאה לעבודה בכמויות 
קטנות. מה כמות מינימום להזמנה? 

מינימלית להזמנה  במידה ואין כמות
מהו מנגנון התמחור /עלות מינימום 

במקרה של הזמנה למתקן בודד/ כמות 
 קטנה של מתקנים? 

כמות ההתקנות משתנה מידי חודש, וזאת  
בהתאם לצרכי המפרסמים, חברת אריאל 

איננה מתחייבת להחלפת השלטים מידי 
שבועיים/ חודש . על המציע לקחת בחשבון 

התרחישים בשכלול המחיר את כל 
 האפשריים. 

להזמנת ההצעות למכרז  3.6בסעיף 
נקבע כי בכדי שמציע יוכל להשתתף 

 במכרז עליו
 לעמוד, בין היתר, בתנאי סף שלהלן:

על המציע להיות בעל ניסיון במתן 
 שירותי פרסום או אחזקה של

לוחות ושלטים ותפעולם בפריסה 
 ובסיס זיכיוןרחבה בעירונית 

תומך לרשות אדמיניסטרטיבי רחב ו
 חברות עירוניות מקומיות ו/או

 2015-2017אחת לפחות בין השנים 
 ......לרבות היום

אשר על כן, הצבת תנאי כי רק מי שהוא 
 בעל ניסיון "בפריסה עירונית רחבה" וכן

שהוא מחזיק בזיכיון עם בסיס ניהולי 
רחב ותומך של רשות מקומית ו/או 

 חברה
 2015-2017עירונית ודווקא בין השנים 

 אלו תנאים שאינם רלוונטיים בעליל. 

 ןהדרישה לזיכיו -הבקשה מתקבלת בחלקה 3.6
 מבוטלת ולהלן נוסח הסעיף המתוקן:

"על המציע להיות בעל נסיון במתן שירותי 
פרסום או אחזקה של לוחות ושלטים 

ותפעולם בפריסה עירונית רחבה ובסיס 
רחב ותומך לרשות  ביאדמיניסטרטי

מקומית ו/או חברות עירוניות אחת לפחות 
 לרבות היום. 2015-2017בין השנים 

 

   
 
 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או  .3

 כתשובה שלילית מאת החברה.



 

 
 

 
 

ההצעות  להגשת אחרון להזכירכם, המועד אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. .4

 .בדיוק 12:00בשעה  25.11.18ראשון במכרז הינו עד ליום 

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל  .5

 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 
 


