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 להתקנה, תחזוקה, תפעול ומתן זכות פרסום על לוחות מודעות בבית שמש 
 

 1מכתב הבהרות ושינויים מס'  

 
 לכבוד

 
 2021/14 המשתתפים במכרז

 
 שלום רב,  

 

פניות   שבכותרת,    משתתפיםבעקבות  המכרז  עם  בקשר  לידיעת  מתכבדת    המזמינה שהתקבלו  להעביר 

על   להודיע  בזאת  ומבקשת  שנתקבלו  והבקשות  להערות  החברה  הבהרות  את  המרכז  מסמך  המציעים 

 השינויים למסמכי המכרז על פי ההערות שהתקבלו, כמפורט להלן:  
 

 הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  
 

הוות הסכמה להנחותיו של השואל, או אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי ל

 כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
 

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  

 .  במקום המיועד לכך על ידולצרפו להצעתו כשהוא חתום 

 

 :וחשנשל   מענה לשאלות הבהרה 

 מענה שאלה  סעיף מסמך 

1.    

 מבוא/מכרז 

למבוא רשום שהמכרז עולה    3בסעיף   2.1

בסעיף    750 אולם  למכרז    2.1שח, 

שח. מה מהם    500רשום שהם עולים  

 ?הנכון

המחיר הנכון הוא    –טעות סופר  

 ש"ח  750

2.    

 מבוא/מכרז 

שאלות   4 שפרטי  לבכם  תשומת  נא 

בעמוד   הינם    6ובעמוד    3הבהרה 

 כפולים 

א  סתירה.  נמצאה  שינוי  לא  ין 

 במסמכי המכרז. 

בשטחי   1.12 מכרז  .3 הפרסום  סוג  על  אחראי  מי 

האם  לתושבים?  הייעודיים  הפרסום 

או   בזכיין,  ויפגע  פרוץ  יהיה  התחום 

כל   עבור  דוחות  תפיק  שהעירייה 

להבטיח   בכדי  מסחרי  מפרסם 

המכרז   במסמכי    פרסוםכאמור 

שיכלו  זה יכול  פרסום  אינו  ל 

ו/או   עסק  בית  של  מסחרי 

פעילות או ארוע מסחרי מכל סוג  

 .שהוא



 

מקומי   לפרסום  יוקדשו  שהשטחים 

 ?בלבד

באמצעות   העירייה  בכוונת 

הפיקוח   ככל למחלקת  סייע 

לאמצעים   ובהתאם  שניתן 

לרשותה של   ,העומדים  באכיפה 

אסורים   פיראטיים    /פרסומים 

המודעות לוחות  גבי  אשר   ,על 

דווחו אשר  ו/או  על    לה   מצאה 

על ונמצאו  הזכיין    ידהידי    ידי 

 כפרסומים אסורים.    

יהיה   האכיפה  אופן  כי  מובהר 

העירייה   למדיניות  בהתאם 

 וכפוף לשיקול דעתה. 

 

שבראש  1.13 מכרז  .4 הפרסום  פני  את  מפעיל  מי 

במכרז   נכלל  לא  זה  מדוע  הלוחות? 

 ?כפי שהיה במכרז קודם

זכיין אחר מכוח הסכם עליו הוא  

 חתום עם העירייה. 

צריכים    מכלל    25% 1.5 מכרז  .5 בעיר  המתקנים 

מטעם  למודעות  מיועדים  שיהיו 

מהמתקנים   אחוז  כמה  המזמינה. 

מטעם   למודעות  מיועדים  כיום 

 ?המזמינה

כיום   מיועדים המתקנים  אין 

בלעדי   מטעם באופן  למודעות 

ייעודיות    ה עירייה מכסות  )ישנן 

 על כלל המתקנים(. 

 

לכמות   4.4 מכרז  .6 בנוגע  בשטח  המצב  האם 

הפרסום מהמתואר  מתקני  שונה   ,

 ?במכרז

ב המופיעים  מכרז הנתונים 

הידועות    פיםמשק הכמויות  את 

 לעירייה במועד פרסום המכרז.

המתקנים המיועדים    40מי מדביק על   6.6 מכרז  .7

 ?לפרסום עירוני

מופנית   המציעים  לב  תשומת 

 לחוזה.   2לאמור בסעיף 

הצעתו   8.1 מכרז  .8 עם  להגיש  נדרש  משתתף  כל 

לעיצוב   הדמיות  תוכניות  המתקנים, 

תלת מימדיות, אישור קונסטרוקטור  

אלו   תוכניות  סטטיים.  וחישובים 

שקלים,   אלפי  בעשרות  מוערכות 

שלישיים,   לצדדים  מציע  כל  שישלם 

כשרק הזוכה ישתמש בתוכניותיו, כך  

הגשת   בשלב  שלהם  המוסף  שהערך 

מובן ומיותר. אנא בטלו   ההצעות אינו 

במכרז,  המשתתפים  מכל  זו  דרישה 

סעיף   דרישת    8.1.6תבוטל 

 למסמכי המכרז. 

בדרישות   שינוי  אין  כי  מובהר 

 . 8.1.1-8.1.5סעיפים 



 

אותו  ו המודעות,  ללוח  מפרט  קבעו 

 .יהיה חייב הזוכה במכרז להתקין

מפרסום   11.1 מכרז  .9 הנובעות  המציע  הכנסות 

לפחות   הינן  ש"ח    5חוצות  מיליון 

בנספח  17,18,19,20בשנים   אולם   ,

למכרז,5מס'   שנת    א  בטעות  נשמטה 

 .. אנא תקנו2020

 מאושר.  

הסף   בסעיף    -תנאי    11כמפורט 

 למסמכי המכרז. 

 

או   13.1 מכרז  .10 מעטפה,  בכל  להגיש  אפשר  האם 

אם   מהעירייה?  במעטפה  צורך  שיש 

 ?כן מהיכן אוספים

סימונים   ללא  חלקה  מעטפה  כל 

 .כלשהם

במקום   13.6.4 מכרז  .11 רשום  להיות  אמור  מה 

 ?"ה"שגיאה

 ידרש פרוטוקול כאמור. לא י

פיראטית   כללי  כללי   .12 הדבקה  על  מפקח  מי 

 ?בלוחות המודעות

 לעיל.  3ראה תשובה לשאלה 

פיראטיים,   כללי  כללי   .13 מדביקים  שאותרו  לאחר 

סיוע   ידי  על  או  העירייה  ידי  על  אם 

כל   תקנוס  העירייה  האם  הזכיין,  של 

או   נפרד,  בקנס  שהודבקה  מודעה 

אח  קנס  יקבלו  כל  שהעבריינים  על  ד 

עלויות   שבחישוב  כך  ההדבקה, 

להדביק   יותר  ישתלם  עדיין  הדבקה 

 ?פיראטי

 לעיל.  3ראה תשובה לשאלה 

 

 

משתנה   2 חוזה   .14 כרזות  ותליית  הדפסת  עלות 

אנא   לכמות,  בהתאם  משמעותית 

של   מינימום  ועד    60קבעו  מודעות, 

 .בסך הכל 1,000

סעיף   באופן    2.1.2רישא  יתוקן 

" תתלה  הבא:  על  המפעילה 

 . "כרזות בשנה 1,000 עד חשבונה 

האם המפעיל צריך להגיש בקשה לכל   4.8 חוזה   .15

מקבל   שהוא  המודעות  מסוגי  אחד 

מאות   קרי  להדבקה,  מלקוחותיו 

 ?בקשות מידי שנה

האמור   מכל  לגרוע  מבלי 

התשובה   המכרז,  במסמכי 

 לשאלה שלילית.   

  2.25שטח פרסום בודד לא יעלה על  7.2 חוזה   .16

מ"ר, ע"כ. מדוע? לוחות שמודבקים  

עם מדבקה אחת על פני כל לוח  

המודעות, מקובלים מאוד בערים  

 .אחרות, ואף משפרים את חזות העיר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

₪   75במקום    -  1.11.3בסעיף  שקלים עבור הדפסה והדבקת  75 1.11.3 חוזה   .17



 

מדבקה על גבי ראשי לוח, אינו סכום  

סוי העלות. נא העלו את  שקרוב לכי

 .שח למדבקה 150המחיר ל

 ₪.  120יבוא 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ?מה צפי ההזמנות המשוער 1.11.3 חוזה   .18

אילו היתרים או אישורים וכדו' נדרש   1.12.10 חוזה   .19

העירייה תעכב   אםהזוכה להשיג? מה 

את ההיתרים הנ"ל, האם הזוכה  

את ביצוע ההתקנה כל עוד לא   יעצור

מושגים ההיתרים? האם העירייה  

 ?תסייע לזוכה בהשגת ההיתרים

המזמינה תבחן בחיוב הארכת 

תקופת ההיערכות כתוצאה  

מעיכובים שאינם באשמת  

הזוכה אשר יחולו בהליך קבלת  

-האישורים מגופים חוץ

 עירוניים. 

מובהר כי פירוש המונח "שאינם  

שנותה  באשמת הזוכה" נתון לפר

 הבלעדית של המזמינה.  

לראות  עוד   אין  כי  מובהר 

התחייבות   משום  זו  באמירה 

 כלפי המציעים.

לא תותר הצבת לוחות מודעות   1.12.3.4 חוזה   .20

מ'   20בצמתים, ובמרחק הקטן מ 

מצמתים. צומת הוא מיקום מרכזי,  

ומקובל שמוצב בו מתקן פרסום בכדי  

למקסם את החשיפה. נא בטלו  

להציב במרחק הקטן  דרישה שאין 

מ' מצמתים, אך הטילו מגבלות   20מ

בטיחותיות בעת התקנת לוח 

הפרסום יקבלו   בצמתים, כך שמתקני

חשיפה מקסימלית ויאפשרו את 

 .צמיחת הפרסום בעיר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

חוזה נספח    .21

 תחזוקה 

המתקנים ינוקו אחת לחודש לכל   4.2.2.1

ם  הפחות או על פי דרישת מפקח מטע

המזמינה. הניקיון יכלול שטיפת כל  

חלקי המתקן וייבושם, וכל חלק נגיש  

אחר וניקיון סביבת המתקן. ע"כ.  

ניקיון המתקנים אחת לחודש יקר  

מאוד, ומניסיוננו במשך שנים בתחום  

הוא אינו נצרך, וכן ישפיע באופן ישיר  

על הסכום שיוכלו המציעים להציע.  

במקום    4.2.2.1בסעיף   יבוא 

 חודש רבעון. 

 

בסעיף   המובאת    6.11בטבלה 

 : תחת "ניקיון וחידוש"

 פעם ברבעון  –ניקיון רגיל 

 פעם בשנה   –שטיפת קיטור 

במועדי שינוי  חירום   אין  ניקיון 

 .תת סעיף זה  וביתר הפרמטרים



 

  אנא הורידו דרישה זו וקבעו חובת

ניקיון סטנדרטי של הלוחות  

וסביבתם פעמיים בשנה, כפי הנצרך  

באמת לניקיון הלוחות וסביבתם, 

 .וכמקובל במכרזים אחרים

מובהר כי אין שינוי ביתר סעיפי  

לתחזוקת הנוגעים    המכרז 

 המתקנים וסביבתם.

 מאושר. המתקן צד אחד, נא תקנו  4.9.1   חוזה  .22

לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי   4.9.2 חוזה   .23

רלוונטי, ע"כ. נהוג בשאר הערים 

החרדיות, שההדבקות מתבצעות  

מים שני וחמישי, וגם בחוזה בסעיף  בי

מופיע שיש להדביק פעמיים   2.1.5

בשבוע. מודעות שבת הגדול שהודבקו  

ביום חמישי, ויצאה שבת, האם 

הזכיין חייב להסירם מיד בצאת 

שבת? או שיש להשאיר את שני ימי  

ההדבקה כפי שנקבעו במכרז, כנהוג  

בכל מקום, והמודעות יכוסו בהדבקה  

 ?הבאה

"  ודכן ובלתי רלוונטיבלתי מע"
 7שעברו למעלה מ   – לעניין זה

מועד תום הפרסום  ימים מ
    הנדרש.

24.   

 

 

 חוזה 

 

8.6.2 

הזוכה נדרש להוסיף לוחות מודעות  

בכל שנה בהתאם לגידול באוכלוסיית  

העיר. מה צפי הגידול הצפוי בכל 

 אחת משבע השנים הבאות? 

יעלה על  השנתי ככל והגידול 
נדרשת ההשנתית , התוספת  4%

 . 4%תהיה של 

25.  

 4 4נספח  

את מחיר המינימום   מבוקש להפחית 

ש"ח ללוח מודעות לכל   1000להצעה ל 

 . היותר

מחיר המינימום יעודכן כך  
הצעת המשתתף למכרז לא ש

למתקן  ₪   1,400תפחת מ 
להלן "הצעת  )מסחרי לשנה 

הצעה אשר   (.מחיר המינימום"
תפחת מהצעת מחיר המינימום 

 תיפסל. 
26.  

 4 4נספח  

העירייה תפצל את דמי    מבוקש כי

הזיכיון שישלם הזכיין עבור לוח  

המודעות, ותקבע תשלום קבוע עבור  

התקנת לוח מודעות )נהוג במכרזים  

ש"ח(, הדבקת מודעות   7,000אחרים 

שח לסבב מלא(, ניקוי לוח   1300)

מודעות וכדו', יהיה הדבר רווחי  

הרבה יותר עבור העירייה, ויאפשר 

והה בהרבה לטובת  הגשת הצעה גב

 העירייה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז 



 

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.  •

 מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  •

הוראות מכתב זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.   •

הניתנת   לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון  לכל  כל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זה  במכתב 

 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 על כל מציע לצרף מכתב זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו. •

 

 

 

 
 בכבוד רב,   

 
 עיריית בית שמש 

 
 

 
 חתימת המציע: ______________ 

 
 


