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 למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא  -6/2021מכרז מס'     

 מענה לשאלות הבהרה      

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד פרסום מסמך זה:  .1

 

יובהר כי במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז, יגבר הקבוע   .2
 במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה. 

 
ווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש  מה מסמך זה  .3

 המכרזים כאשר הוא חתום על ידו. לתיבת 
 

 בכבוד רב, 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ       

 

 ________________   __________________    ___________________ 

 חותמה + חותמת           שם המציע            תאריך           

הזמנה/   
 מענה החברה  שאלה  סעיף עמוד חוזה/ נספח 

  55 5נספח  1

בדוח יציבות מבנה של המהנדס 
בנוגע לגשר כפר סבא הירוקה 

)מנחם בגין מערב(,  צוינו מידות  
  3*16לעומת  3*16גדולת של 

 הנוכחי.  
. האם מבחינה הנדסית ע״פ דוח 1

המהנדס הנ״ל המהנדס אישור  
 הגדלת השלט? 

. במידה וכן, האם מבחינתכם 2
 יהיה אפשר לקבל אישור להגדיל? 

במכרז על גבי גשר כפר זכויות הפרסום 
מ"ר  8*3סבא הירוקה הינן לשלט בגודל  

 )בכל צד של הגשר(. 
לא קיים כיום אישור הנדסי להגדיל את 

השלט. היה והזוכה יהיה מעוניין 
להגדיל את השלט, הנושא יבחן על ידי 
החברה בנפרד לרבות תוספת התמורה  
הנדרשת. הזוכה יהיה אחראי לביצוע  

ולת ההנדסית  כל הבדיקות לגבי היכ
 לביצוע הגדלה כאמור. 

 4נספח  2
51  ,
52  ,
53 

 
באיזה הקשר למכרז הוספתם את  

הצילומים של הגשרים בקניון 
 ערים? 

הגשרים בקניון ערים נבדקו במסגרת 
בדיקות הקונסטרוקטור שבוצעו 

לאחרונה ולכן הינם חלק מדוח 
 הקונסטרוקטור שצורף למכרז. 

יובהר כי גשרים אלו אינם חלק ממכרז  
היה והזוכה יהיה מעוניין בעתיד  זה. 

לפרסם על גשרים אלו הנושא יבחן 
 בנפרד במסגרת שינויים להסכם. 

 6.10 9 הזמנה 3

במידה ומעניין אותנו רק שילוט  
אלקטרוני, לא נוכל לגשת למכרז 
שמשאיר ספק בעניין זה. אבקש 

התייחסות חד משמעית בנוגע 
 לשילוט אלקטרוני. 

. הזוכה יהיה רשאי אין שינוי בסעיף
לבקש לשדרג את המתקנים והחברה 

תוכל לאפשר שדרוג זה בהתאם לכללים  
שיקבעו בהמשך, וזאת כאמור בסעיף 

 למכרז  6.10

 18 הזמנה  4

טופס הצעת 
טבלת  -מחיר 

הצעת המחיר  
  2עמודה  -

 4שורה 

של   המינימלייםבדמי השימוש 
 300,000מצוין  – 2שטח פרסום 

אולם במילים מצוין "מאה 
 חמישים אלף ש"ח" 

מדובר בטעות סופר. דמי השימוש 
הינם  2לשטח פרסום  מלייםיניהמ

 "שלוש מאות אלף ש"ח" 


