תאריך09/05/2018 :
סימוכין :פרסום חוצות  /מכרז  - 09-2018פרסום בטיילת בן יהודה 8192 /
לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז מס'  09/2018לאספקה ,התקנה ,תחזוקה ,תפעול ולמתן זכויות פרסום
על מתקני פרסום בטיילת בן יהודה בכפר סבא

הודעה מס'  1למציעים
פרוטוקול כנס מציעים מיום 07.05.2018
 .1הוצגו באופן כללי עקרונות המכרז וההתקשרות ,מסמכי המכרז לרבות המפרטים.
 .2לבקשת המשתתפים להלן שינויים בלוחות הזמנים הקבועים בחוברת המכרז והמפורטים להלן:
 .2.1המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום  15.05.2018בשעה  .12:00הובהר כי את
שאלות ההבהרה יש להעביר בכתב ,בקובץ  WORDובהתאם להוראות המכרז ,עד למועד האמור
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת .karins@ksaba.co.il
 .2.2המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  24.05.2018בשעה  .15:00הצעה
שתתקבלנה לאחר המועד האמור תיפסל על הסף.
 .3הודגש כי יש להקפיד את קיומם של תנאי הסף במלואם ועל צירוף כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי
המכרז ,לרבות הקפדה יתרה על נוסח כתב הערבות שיצורף להצעה.
 .4בנוסף ,הובהר כי עלות השימוש בחשמל כלולה בהצעת המחיר ועל המשתתפים לקחת נתון זה בחשבון.
 .5תשומת לב המשתתפים כי דמי השימוש ישולמו החל ממועד חתימת ההסכם בלא להתחשב במכירת
שטחי הפרסום שעליהם בפועל .תשלום דמי השימוש עבור כל שנת התקשרות יעשה בשני מועדים ,קרי
ב 1-לחודש ינואר וב 1-לחודש יולי בכל שנת התקשרות.
 .6תשומת לב המציעים כי על אף האמור בסעיף  2.2למסמכי המכרז בטיילת בן יהודה בקטע שבין רחוב
הגליל לרחוב הפועל קיימים  88עמודי תאורה עליהם יתאפשר לזוכה להתקין מתקני פרסום חדשים,
בכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
כל הפרטים והתיאורים שנמסרו בעל -פה ולעיל הינם כלליים ועקרוניים בלבד .על כל מציע לקרוא,
ללמוד ולהבין את פרטי ותנאי ההתקשרות.
למען הסר ספק ,רק שינויים בכתב יחייבו את החברה ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-
פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את החברה.
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הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

_______________________
__
תאריך

_______________________
__
שם המציע

רח' התע"ש  ,11כפר-סבא ת.ד 2238 .מיקוד 44425

www.ksaba-com.co.il

*

_______________________
__
חתימה  +חותמת

טל ,09-7674615 .פקס09-7674616 .

e-mail: economic@ksaba.co.il

