תאריך06/09/2018 :
סימוכין :פרסום חוצות  /מכרז פומבי  17-2018למתן זכויות פרסום
על גשר הולכי רגל ברח' בן יהודה  152וברח' בגין מערב בכפר סבא 8353 /
לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז פומבי מס'  17/2018למתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל ברח' בן יהודה 152
וברח' בגין מערב (המחבר בין רחובות ריזנבך ועפרה חזה) בכפר סבא

הודעה מס'  1למציעים
פרוטוקול מפגש מציעים מיום 05.09.2018
 .1הוצגו באופן כללי עקרונות המכרז וההתקשרות.
 .2הובהר היכן הגשרים מושא המכרז ממוקמים.
 .3הובאו לידיעת משתתפי המפגש לוחות הזמנים הקבועים בחוברת המכרז והמפורטים להלן:
 .3.1המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום  16.09.2018בשעה  .12:00הובהר כי את שאלות
ההבהרה יש להעביר בכתב ,בקובץ  WORDובהתאם להוראות המכרז ,עד למועד האמור
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת .karins@ksaba.co.il
 .3.2את ההצעות יש להגיש עד ליום  07.10.2018בשעה  15:00בהתאם להוראות המכרז .הצעה
שתתקבלנה לאחר המועד האמור תיפסל על הסף.
 .4הודגש 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.
 .5תשומת לב המשתתפים כי דמי השימוש ישולמו החל ממועד חתימת ההסכם בלא להתחשב במכירת
שטחי הפרסום שעליהם בפועל.
 .6לבקשת המשתתפים בחנה החברה את מסמך ב'-טופס הצעת המחיר ואת הפורמט להגשת הצעה במענה
למכרז .מובהר ,כי יש להגיש את ההצעה בפורמט הקיים ,כאשר דמי השימוש המוצעים מתייחסים
לשטח הפרסום בשני הגשרים מושא 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.
הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו
בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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