
  

 קול קורא –לשאלות הבהרה   מענה

 ויזואליים במרחב הציבורי במרכז העיר ירושלים למייצבים הצעותלקבלת  

בזאת  .1 מודיעות  פוטנציאליים  ממציעים  הגיעו  אשר  שאלות  ובעקבות  שבנדון  להליך  בהמשך 
אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ, )להלן: "החברה"(, מודיעה על  

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

פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או  
 להנחת השואל. 

ת במכרז הינו עד  אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.   המועד אחרון להגשת ההצעו .3
 באופן המצויין בהליך. 12:00בשעה    10.2.22חמישי     ליום

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל   .4
 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז. 

 

 

 

 חברת אריאל                    

 



 
 

 הנספח אליוהמסמך או  מס"ד
 מתייחסת ההבהרה 

 תשובה נוסח השאלה  פרק וסעיף רלבנטיים 

האם אפשר לקבל את    קול קורא   1
השטחים ) פירוט אורך  

ורוחב ( בכל אחד  
מהרחובות שהצגתם . זה  

חשוב מאוד לחישוב  
 העלויות 

טרם נבחרו  
חובות  הר

יש   הספציפיים.
להתייחס לפי  

ממוצע רחוב של   
   מ"ר  500

האם המחיר צריך לכלול    קול קורא   2
תחזוקה שוטפת ? מי  

אחראי להעביר את  
  הקריאות על התקלות ?

 

אין צורך בתחזוקה  
שוטפת. התחזוקה  

השוטפת תתבצע ע"י  
 ספק התלייה 

מהו הזמן המקסימלי      3
 שהתצוגה תוצג? 

 

 חודשים 6

מהו לוח הזמנים לקבלת     4
התשלומים עבור  

? מהם מועדי   הפרויקט
 התשלום 

מועד התשלומים  
ייקבעו מול הזוכים  
 בהתאם לכל עבודה 

האם מלכר או אדם פרטי    קול קורא  5
 בבקשה  צריך לכלול מעמ

ההצעה הכספית  
מוגשת ללא תוספת  

 מע"מ 
" על המציע להיות יחיד ,   לתנאי הסף  3ס. קול קורא  6

חברה, שותפות או עוסק  
 מורשה הרשומים כדין" 

האם ניתן להגיש כעמותה  
 רשומה / מלכ"ר? 

 כן.

אשמח לדעת לגבי מיצג    קול קורא  .7
התליה ברחובות ירושלים, 

האם התקציב הוא זהה  
עבור כל הרחובות? כי  

המחיר הוא גם נגזרת של  
 .אורך , רוחב של הרחוב 

איך ייתכן שהמחיר יהיה  
 ?זהה לכל רחוב

טרם נבחרו  
הרחובות  

  ממוצעהספציפיים. 
  הינואורך הרחוב 

, ובהתאם  מ"ר 500
לנתון זה כל מציע  

ך את  צריך לערו
 הצעתו. 

האם יש טעם להגיש מעבר    קול קורא  .8
שח כי זה   60,000לתקציב ה 

כתוב שמעבר לזה יהיה  
מה הכוונה-במימון עצמי   ? 

אם הרעיון הוא טוב האם  
תהיה גמישות במחיר  

 המיצג 

)ב( לקול  7ראו סעיף 
 הקורא 


