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' טבת תשע"חח  

 
 לכבוד

 
 משתתפי ההליך

 
 א.ג.נ., 

 
 
 

הנדון: מכרז 8/2017 להקמת, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט מסוג מכוונים ותפעול ותחזוקה של 
 שלטי חוצות )בילבורד( בתחום העיר עכו 

 מסמך הבהרה מס' 4
 

  ו: שהתקבל/ בקשות  לשאלותלהלן התייחסות החברה 
 

את כמות המתקנים בכל קטגוריה במכרז. מדובר בכמות גדולה מידי  50% -נבקש להקטין ב: שאלה
לצרכי העיר שתיצור השקעה גדולה לזכיין ללא יכולת לייצר הכנסות מתאימות שיביאו לרווחיות 

 לזכיין

שלטי הבילבורד פעילים היום בכל העיר כך שאין לזכיין כמעט כל השקעה מלבד  לא מקובל . תשובה:
ימים היום החברה להוריד את כל שלטי הדגל הקי יובהר כי ברצוןהארתם, לעניין שלטים מסוג מכוונים 

שלטים מסוג  40צרכי העיר יחייבו דגלים( עם סיום החוזה עם המפעיל הנוכחי ולפיכך  40 -) כבעיר 
  מכוונים.

נבקש להאריך את הזמן להקמת המתקנים לחצי שנה מיום אישור הדגם על ידי החברה  :שאלה

 הכלכלית.

   יום.  180 -ל יתוקןיום הסעיף  120לפיכך בכל סעיף במכרז נרשם  -מקובל: תשובה

 . ישולמו בגין פני פרסום עירוניים נבקש לתקן כי אגרות שילוט לא  -להסכם 26.1 סעיף שאלה : 

 תוקן כמבוקש. : תשובה

נבקש לתקן את נוסח האישור כך שיאושר בו כי החברה הינה בעלת  –, אישור רו"ח 2נספח ב'/שאלה : 
 . 2014-2016ין בתנאי הסף ללא ציון המחזור השנתי בפועל של הזכיין בשנים נלי כמצואנימיממחזור 

  .2ב'/ נספחרצ"ב נוסח מתוקן לתשובה: 

 נבקש לשנות כך שאישור הביטוח יועבר רק על ידי הזוכה במכרז. – יםאישור ביטוחשאלה: 

 למסמכי המכרז.  9.5: לא מקובל. על המשתתף לצרף להצעתו אישור ביטוחים כדרישת סעיף תשובה



 
 

ועמוד  6מופיעים סכומים שונים בעמוד  –שאלה: סכום המינימום לתשלום שנתי עבור הבילבורדים 

 . בחוברת המכרז. נבקש להבהיר מהו הסכום 11

למסמכי  11לתשלום שנתי עבור שלטי בילבורד כמופיע בטבלה בעמוד  נימוםסכום מיתשובה: 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 87,685המכרז, קרי 

  : 6לאור האמור לעיל להלן תיקון לדוגמא המופיעה בסעיף ב' בעמוד 

 בעבור שלטי הבילבורד  .ב
 מחיר -נקודות  70

 

נקודות והמשתתף הבא לאחריו במחיר  70המשתתף בעל ההצעה הגבוהה ביותר יקבל 
יקבל ניקוד באופן יחסי בעבור ההפרש בין הצעתו למחיר המינימום הקבוע במסכי 
המכרז ביחס להפרש של ההצעה הגבוהה ביותר ממחיר המינימום הקבוע במסמכי 

 המכרז  לדוגמא : 

 

לשנה לא כולל מע"מ.  ₪ 87,685הקבוע במכרז לשלטי בילבורד :  מחיר המינימום    

לשנה לא כולל מע"מ.   ₪ 93,000 –ההצעה של משתתף א'   

לשנה לא כולל מע"מ.  ₪ 91,000 –ההצעה של משתתף ב'   

לשנה לא כולל מע"מ.  ₪ 90,000-ההצעה של משתתף ג'   

נקודות.  70משתתף א' יקבל   

נקודות.  43.65משתתף ב' יקבל:   

 

 X70 3,315  )ההפרש בין הצעת משתתף ב' לבין מחיר המינימום הנדרש במכרז( 

) ההפרש בין ההצעה הגבוה ביותר למחיר המינימום הנדרש במכרז (   5,315     

 

נקודות:  30,48משתתף ג' יקבל:   

 

 X70 2,315  )ההפרש בין הצעת משתתף ג' לבין מחיר המינימום הנדרש במכרז

) ההפרש בין ההצעה הגבוה ביותר למחיר המינימום הנדרש במכרז ( 5,315      

 

30 נקודות )איכות(- בהתאם לטבלה המצורפת כנספח ב'/13 למסמכי המכרז. 
נקודות במדדי האיכות, הצעתו תיפסל.   10 -משתתף שיקבל מתחת ל  



 
 

 

 
 

 נספח ב'/2

 

 

 נוסח אישור רו"ח על עמידתו של המשתתף בתנאים להשתתפות במכרז 8/2017

 לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

2רח' דושניצקי   

 עכו

 

 א.ג.נ,

 

של החברה  8/2017לבקשת ________________ע.מ. / ח.פ______________ המשתתף במכרז פומבי 
 הכלכלית לעכו בע"מ להקמת, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט מסוג מכוונים ותפעול שלטי חוצות בילבורד

, הריני לאשר כדלקמן:בתחום העיר עכו )להלן:" המשתתף"( וכרואה חשבון של המשתתף  

  הריני לאשר כי: על פי הדו"חות הכספיים המאושרים של המשתתף, 

 

 -מ פחתבתחום השילוט, לא של המשתתף  היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי(  2014בשנת  .1
 לא כולל מע"מ. ₪ 2,000,000

  
 -מ פחתבתחום השילוט, לא של המשתתף  היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי(  2015בשנת  .2

 לא כולל מע"מ.  ₪ 2,000,000
 

 
 -מ פחתבתחום השילוט, לא של המשתתף  היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי(  2016בשנת  .3

 לא כולל מע"מ.  ₪ 2,000,000
 

 

 

 

________________________________ 

 

, מ.ר., חתימה, חותמת (   )שם רוה"ח  


