
 

1 

 כ"ו אדר ב, תשע"ט  

                           2019אפריל  02                                                      

                                                                               

 לכבוד 

 9/2013/20מס'  זוטאמכרז הזמנה להציע הצעות במסגרת  משתתפי

 שלום רב,

 20/3/2019הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' הנדון: 
 להצבת שלט אלקטרוני בשדרות רוקח בת"א

 הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ השייך למרכז
 

 הבהרה מענה לשאלות

 שבנדון. המכרז"(, ביחס למסמכי החברההתייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ )" מצ"ב .1

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות  החברהמובהר כי אין באי התייחסותו של 

 .המכרזתנאי 

 .  יותו בלבדככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחר

על המציע לצרף מסמך זה . מכרזכל ההוראות הנוגעות למסמכי ה ו, ויחולו עליו, ייחשב כחלק מתנאיהמכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  מהווה ,ועל נספחיך זה מסמ .2

 .להצעתו, כשהוא חתום בסופו, במקום המיועד לכךונספחיו 
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 מענה/התייחסות הערה / שאלה  סעיף  מס 
 

 מסמכי ההזמנהחלק:  

ימי עבודה ממועד קבלת  10מבוקש כי יינתנו לכל הפחות  כללי 1
 למועד הגשת ההצעה. עד תשובות ההבהרה למכרז

 .המכרזלא יחול שינוי במסמכי 

מ' ומעליה מסך  3האם ניתן לעשות מסך בעל רגל בגובה של  כללי 2
 מ"ר? 12סה"כ  -מ' גובה  4.8מ' רוחב על  2.5במידות של 

העירונית המפורסמת באתר העירייה, מידות בהתאם למדיניות השילוט 
 מ'. 3x  4השלט אשר יוקם בתקופת ההיערכות לא יעלו על 

 

מבוקש להגיש את מסמכי המכרז שעיקרם בעלי אופי טכני  כללי 3
 מפרט טכני. -בשפה האנגלית במקום בעברית, בין היתר נספח ב'

 הבקשה מאושרת בקשר למפרט הטכני בלבד.

תקופה ראשונית )לפני ל חוזההאת תקופת  להאריךמבוקש  כללי 4
 .חודשים, בדומה לאורך חיי המסך 60אופציית הארכה( של 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

העתק תכנית המתקן הקיים, לרבות מידות מדויקות  מבוקש כללי 5
 אישור קונסטרוקטור והיתר בניה קיים. וגודל ביסוס,

בשטח ולהגיש הצעתו בהתאם. אישור המציע מוזמן לבחון את המצב 
הקונסטרוקציה האחרון )בדיקה מבוצעת אחת לשנה( יימסר לזוכה במועד 
תחילת ההתקשרות. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הזוכה בקשר לכל 

 האמור במסמכי המכרז.
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 .מסמכי המכרזשינוי ב לא יחול התמורה.ממבוקש כי אגרות השילוט ינוכו  כללי 6

7 1.6 

, בשל ימים 120 -ל מבוקש להאריך את תקופת ההיערכות
ההזמנה של המסך ו/או המתקן, הוצאת הרישיונות הנדרשים 

  והפעלת המתקן.  ,תקנההלצורך ה

בקשה להארכת תקופת ההיערכות מסיבות  לא יחול שינוי במסמכי המכרז. 
חיצוניות שאינן תלויות במבצע, תיבחן לגופה ותאושר בכפוף לאישור 

רמים המוסמכים בחברה, וככל שניתן להאריך את ההתקשרות עם הגו
 הספק הנוכחי.

הסדרת היתרי בניה הוא הליך בו מעורבים מספר גופים 
מבוקש לקבל  לפיכך , שאין ביכולת המציע לקדמם,םחיצוניי

 ימים. 30-ארכה של כ

עירונית כי  לא ידוע לחברה על דרישה ן . יצוילא יחול שינוי במסמכי המכרז
לגרוע  וזאת מבלינשוא המכרז,  הצבת השלטלהוצאת היתר בנייה ל

יידרש, ומיתר שהזוכה להוצאת היתר בניה, ככל המוטלת על אחריות המ
 הוראות מסמכי המכרז.

 מאובטחת.חיבור התקשורת הינו באמצעות רשת סלולארית אלחוטית  (?G3מהו סוג חיבור התקשורת הקיים למסך )סיב אופטי /  2 8

, ככל שלא חל שינוי מפרט טכני להגישב יחומ הספק הקייםהאם  4.2.4 9
 במידה ויוחלפו הלדים, תעודכנו מראש בפרטים. ?בשלט הקיים

 .עדכני להצעה צרף מפרט טכניל יש  .המכרזלא יחול שינוי במסמכי 

במסגרת הוכחת מחזור הכנסות  2018להוסיף את שנת מבוקש  10.2 10
 המציע.

 המכרז.לא יחול שינוי במסמכי 
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 אמורמצ"ב נוסח מתוקן בהתאם ל – 3נספח  היאמובהר כי ערבות ההזמנה  ערבות הזמנה 10.2,10.6 11
 .להלן 12בסעיף 

 ערבות הזמנה – 3נספח חלק: 

 15למדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  מדד הבסיס יתוקן מאושר. מדד הבסיס כללי 12
 מצ"ב נוסח מתוקן. - 2019, בגין חודש פברואר שנת 2019לחודש מרץ שנת 

 
 להזמנה 10.2-10.5תצהיר להוכחת סעיפים  – 5נספח  חלק: 

במסגרת הוכחת מחזור הכנסות  2018מבוקש להוסיף את שנת  1.1 13
 המציע.

 המכרז.לא יחול שינוי במסמכי 

 הנחיות מחייבות לתכנון השלט ותפעולו  - 6חלק:   נספח 

בלבד. מבוקש להגיש הצעה  DIP-צוין כי יש לעשות שימוש ב 4 14
 .SMDלמסך בטכנולוגיית 

 .מאושר

NITS (CALIBRATED .) 8,000 -צוין כי הבהירות לא תפחת מ 6 15
 .NITS 6,500מבוקש להגיש הצעה למסך 

 .מאושר

 
 ההסכם - 7נספח  חלק:  
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ממשך הפרסום הכולל בכל יום(  5%מבוקש כי פרסום זה )עד  3.3 16
יהיה פרסום של מרכז הירידים והקונגרסים בלבד, ללא פרסום 

 מסחרי אשר יהווה תחרות בלתי הוגנת לזוכה.

 להלן. 22אין שינוי במסמכי המכרז, תשומת לב המציעים לסעיף 

לצביעה של המתקן בגוון שונה, ולאו דווקא מבוקש לקבל אישור  3.9 17
 בגוון הנוכחי, בכפוף לאישור בעל הנכס.

 המתקן ייצבע בצבע אפור על גווניו, בכפוף לאישור החברה מראש.

מבוקש כי בכל מקרה של שינוי נדרש או צורך בהעתקת המסך  6.2 18
 -בשל עבודות הרכבת הקלה ו/או שינוי מדיניות עיריית תל אביב

תשולם התמורה כל עוד לא יימצא מיקום חלופי למסך והוא לא 
 יוצב מחדש.

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

     .7% -, ל25% -מבוקש להפחית את עמלת מרכז הירידים מ 6.4 19
 

 .המכרזלא יחול שינוי במסמכי 

לא ניתן לפני הצבת השלט לדאוג להיתר הבניה. מדובר בתהליך  7.1 20
בעבר, וארך תקופה מאוד ארוכה. יש לקחת שהתחלנו כבר 

בחשבון שבחלק מהתהליכים להיתרים נדרש הסכם מול בעל 
 הנכס.

 לעיל. 7ראה התייחסות בסעיף  .המכרזלא יחול שינוי במסמכי 

"...החברה תאפשר  –שדרוג לבקשת המבצע ב עוסקמובהר כי הסעיף         מבוקש להבהיר כי השדרוג יהיה בשיקול דעת המבצע. 7.17 21
 למבצע..."

 -מבוקש להבהיר שמרכז הירידים לא ימכור למפרסמים את ה 9.9 22
 זמן אויר שניתן למרכז הירידים.  5%

 

 .מאושר

מהמחיר  15%מבוקש כי הנחה בפרסום למארגני כנסים  )בסך  9.13 23
זמן האוויר במהלך  5%-המקובל( תוגבל לכמות של לא יותר מ

 חודש.

 ממשך הפרסום בכל חודש. 10%-כאמור תוגבל לכמות של לא יותר מההנחה 

המסך  מבוקש להחריג את המקרים של צורך העתקת או ביטול 9.14 24
בשל עבודות רכבת קלה ו/או שינוי מדיניות עיריית תל אביב 

ביחס לפרסום על גבי מסכים ו/או כל סיבה אחרת אשר אינה 
            לשנותה. תלויה במבצע ואשר למבצע אין אפשרות

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
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ן את הסעיף כך שאחרי המילים "הזהירות קמבוקש לת 15.1 25
 והבטיחות" תבוא המילה "הסבירים".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

26 

15.2 

אחרי המילים "ו/או רכוש" ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 פי דין".תבאנה המילים "אשר המבצע אחראי להם על 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

תבוטלנה המילים "לרבות ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 אך....וכיוצא בזה".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

27 

15.3 

אחרי המילים "יהא אחראי" ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 תבאנה המילים "ע"פ דין".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 תבוטל המילה "הבלעדית".ש את הסעיף כךן קמבוקש לת
 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

אחרי המילים "ו/או הפסד" ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 תבאנה המילים "להם הוא אחראי".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

במקום המילים "לפני תחילת ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת 16.2 28
תבאנה המילים "ממועד תום הקמת ביצוע...המוקדם משניהם" 

 השלט".

לפני המילים "המוקדם  . מאושר התיקון הבא:יחול השינוי המבוקשלא 
זולת רכוש המכוסה במסגרת הביטוח שנערך ע"פ " :טפהמש יוסףמשניהם 

 ."לעיל 16.1סעיף 
תבוטלנה המילים "ועל שם שן את הסעיף כך קמבוקש לת

 החברה".
 מאושר.

ן את הסעיף כך שבמקום המילים "ו/או החברה קלתמבוקש  16.5 29
עלולים להימצא אחראים" תבאנה המילים "עלול להימצא 

 אחראי".
 

 מאושר.

30 

16.7.1 
אחרי המילים "כלי רכב" תבאנה ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת

 המילים "של הקבלן"
 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז. המילים "או בשימושו".תבוטלנה ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת

תבוטלנה המילים "שם המבוטח ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת 16.7.4 31
בביטוחי המבצע...תשלום שתידרש מבוצעות העבודות" ובמקומן 

 תבאנה המילים "פיצוי נזיקין".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
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המילים "כי יחיד במקום שן את הסעיף כך קמבוקש לת
מיחידי...או הקשור לעבודה" תבאנה המילים "החברה והרשות 

 המקומית שבשטחה מבוצעות העבודות".

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

ן את הסעיף כך שתבוטלנה המילים "כן מתחייב קמבוקש לת 16.11 32
 המבצע...כדי לסכן חיי אדם".

 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

33 

17.1 

תבוטלנה המילים "תשלום ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
כלשהו...תשלום שתידרש החברה לשלם" ובמקומן תבאנה 

 המילים "פיצויי נזיקין.

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

אחרי המילים "ו/או מי מטעמו ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
וכדומה" תבאנה המילים "בגין נזק שהמבצע אחראי לו על פי 

 .דין"

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

ן את הסעיף כך שאחרי המילים "ו/או הפסדים קמבוקש לת 17.2 34
 כלשהם" תבאנה המילים "שהמבצע אחראי להם ע"פ דין".

 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

המסך  את המקרים של צורך בהעתקת או ביטול מבוקש להחריג 18.1 35
בשל עבודות רכבת קלה ו/או שינוי מדיניות עיריית תל אביב 

ביחס לפרסום על גבי מסכים ו/או כל סיבה אחרת אשר אינה 
             תלויה במבצע ואשר למבצע אין אפשרות לשנותה.

   לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז. .21.2הסעיף בשל הוראת סעיף מבוקש למחוק את  21.1 36

לשון הסעיף להדדית, כך שהזכויות שבסעיף לתקן את מבוקש  21.4 37
 יינתנו גם למבצע. 

 

 א יחול שינוי במסמכי המכרז.ל

נדרשת התחייבות מרכז הירידים שלא יאושר כל שלט ו/או מבנה  22.1 38
        המסתיר את המסך.

 יחול שינוי במסמכי המכרז.לא 
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 המכרז.לא יחול שינוי במסמכי     מבוקש כי זכות הקיזוז תוגבל לסכום קצוב בלבד. 23.4 39

 עבודות קבלניות  –אישור עריכת ביטוח   - 1ג' נספחחלק: 
 

 מבוא 40
" בשורה חמישית בשתי הפעמים בהן היא 2013תבוטל המילה "

 מופיעה.

שינויים על גבי נוסח אישור הביטוח, ככל  המכרז.לא יחול שינוי במסמכי 
 שיהיו,  ייעשו בכפוף להסכמת יועץ הביטוח של החברה.

41 1.2 
מבוקש לתקן את הסעיף כך שתבוטלנה המילים "הכיסוי ע"פ 

 להלן". 1.3פוליסה זו ...סעיף 

42 1.3 
מבוקש לתקן את הסעיף כך שתבוטלנה המילים "או כל מגבלה 

 לאופי ו/או לסוג או לתנאי העבודה".אחרת ביחס 
 

43 2 
 מבוקש לבטל את הסעיף.

 

 כללי 44
מבוקש לתקן את הסעיף כך שאחרי המילים "וכל הבאים 

יועצים  מטעמה" תבאנה המילים ")למעט מתכננים,
 ומהנדסים(".

 תקופת הפעלה –אישור עריכת ביטוח  – 2ג'  נספח חלק:
 

 

 מבוא 45
בשורה רביעית בשתי הפעמים בהן היא  "2013תבוטל המילה "

  מופיעה.
 

שינויים על גבי נוסח אישור הביטוח, ככל  לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
 2 46 שיהיו,  ייעשו בכפוף להסכמת יועץ הביטוח של החברה.

תבוטלנה המילים "ו/או מי מהבאים ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 מטעמה".

אחרי המילים "כי היא נושאת ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
 בחובות" תבוא המילים "מעביד".



 

9 

 
 
 
 
 

 כבוד רב,ב

 והקונגרסים בישראל בע"ממרכז הירידים 

   X______________ 
 חתימת המציע                                                                   

47 3 

במקום המילים "המזמין בגין ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת
חבות...בכל הקשור במוצרים" תבאנה המילים "החברה בגין אחריותה 

 לנזקים שהמבצע אחראי להם אשר נגרמו עקב המוצרים".
המילים "מועד זה לא תבוטלנה ש ן את הסעיף כךקמבוקש לת

 יהיה מאוחר ממועד...על ידי הקבלן".

 ערבות ביצוע –חלק: נספח  ד' 
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