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הכלכלית סבאלפיתוח    החברה  )להלן  כפר  תשובות  "החברה":  בע"מ  אליכם  להעביר  בזה  מתכבדת   )

 לשאלות הבהרה כפי שהופנו אליה. 

תשובות החברה לשאלות ההבהרה ומסמך הבהרות זה מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי  
 הימנו.נפרד 

 

 תשובה שאלה  סעיף 'מס

מכרז  1
סעיף  

7.2 

מחויב    7.2סעיף   המפעיל  כי  מציין 

בכל   לקוחות  שירות  מוקד  בהפעלת 

בערים   השירות.  של  הפעילות  שעות 

קורקינטים   פעילות  יש  בהן  בישראל 

להפעיל   מהמפעילות  נדרש  שיתופיים 

את מוקד שירות הלקוחות בין השעות  

סעיף  07-23 לשנות  נבקש  לכך  .  זה, 

הלקוחות   שירות  מוקד  שפעילות 

השעות   בין  בכל    07:00-23:00תהיה 

שאר   לדרישות  בזהה  השבוע  ימות 

 הערים בארץ.

 

  רלוונטי רקכי השינוי ודגש כמבוקש, י

שעות מתן המענה הטלפוני )הפעלת  ל

מוקד שירות לקוחות(, אין שינוי בשעות  

  כמפורטהפעילות של השירות עצמו ) 

 (. ובהסכם במכרז

2  

מכרז 
סעיף  

8.5 

יש טעות סופר במספרי   8.5בסעיף 
הסעיפים המציינים את האפשרויות  

   -( 10.4.4,  10.4.1שבסעיף הקודם )
 נודה לתיקון. 

 

 כמבוקש. אכן מדובר בטעות סופר. 

 הם:  8.5הסעיפים הרלוונטיים לסעיף 

    8.4.1   -  8.4.4 

סעיף   
4.11  

 להסכם 

צויין כי המפעיל   -להסכם  4.11סעיף 
יהיה רשאי להביע את דעתו והחברה  

תתחשב בה אך החלטת החברה 
נבקש לשנות חלק זה    -תהיה סופית 

בסעיף כך שההחלטה תהיה בכפוף גם  
לאישור המפעיל. בנוסף במידה 

והחברה תהיה מעוניינת להשתמש 
בקורקינט או באחד מסימני הזיהוי  

ה  מיתוג, ז \של החברה כחלק מפרסום
 יהיה בכפוף לאישור המפעיל.

 

 אין שינוי במסמכי ההסכם. 



 

 6סעיף  

 הסכם

נשמח לשנות סעיף זה כך   -  6סעיף 
שהמפעיל ישא בעלויות הפרסום  

לשירות הקורקינטים בלבד, אך לא  
ש"ח לכל קורקינט  50יותר מ  

 שהמפעילה קיבלה בהיתר. 

 

 אין שינוי במסמכי ההסכם. 

 

 

לב   לצרף לתשומת  משתתף  כל  על  המכרז.  ממסמכי  חלק  מהווה  זה  מסמך  המשתתפים, 
להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בעניין 

 שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 
 
 

  ______________          ___________________ 
 חותמת וחתימת המשתתף     תאריך               


