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 פעול ותחזוקה של מתקני פרסום תלאספקה, התקנה,

 ברחבי העיר כפר סבא ומתן זכויות פרסום

                                     ________________________                             ________________ 
 חותמת + חתימת מורשי חתימה                         שם המציע                                                             

 

 לכבוד, 

01/2022משתתפי מכרז פומבי משותף מס'   

 לאספקה, התקנה,תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום   1/2022פומבי מס'   מכרז :הנדון

 ברחבי העיר כפר סבא ומתן זכויות פרסום

 
 1מסמך הבהרות מס'  

 
 שלום רב, 

 
 פרסומו של מסמך זה: להלן התשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד 

 

 

 

 תשובה שאלה  סעיף 'מס

סעיף   1
3.2  

 למכרז

רשויות   2 היה ב להגשת המכרז י נדרשמבקשים שהניסיון ה 
 לפחות בשילוט חוצות כאשר אחת מהן לפחות בריהוט רחוב 

 הסף  אין שינוי בתנאי

החברה הכלכלית, ולא  כלל המתקנים במועד סיום ההסכם יהיו בבעלות  נבקש שלאחר תום תקופת ההסכם המתקן יהיה בבעלות הזכיין.  כללי  2
 אין שינוי בסעיף. בבעלות הזכיין. 

נבקש לדעת מה סכום דמי הזיכיון שמשלם הזכיין הנוכחי בעיר   כללי  3
 עבור המתקנים שבמכרז. 

  4650  עד לפרוץ מגפת הקורונה והסגרים עמד עללפן פרסום דמי הזיכיון 
ש"ח למתקן   4888ש"ח ע"ג תחנת אוטובוס,   1650ש"ח ע"ג מכוון/מפה, 
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פי מחירי  וזאת לש"ח לעמודור,  8888 שילוט עסקי באיזור התעשיה,
  .  2017של החברה הכלכלית בשנת  14/2017הזכיין במכרז 

האם כל המתקנים הקיימים בעיר כיום שייכים לעירייה והאם  כללי  4
 זכות לפרק אותם לזכיין הקודם יש 

 

כן. כל מתקני הפרסום נשוא מכרז זה, לרבות ראשי הפרסום על גבי  
העמודורים הינם בבעלות החברה הכלכלית / עיריה ועל כן לזכיין הנוכחי  
אין זכות לפרקם אלא הזכיין אשר יזכה במסגרת מכרז זה יוכל להחליט  

 האם הוא מעוניין להשאירם 

מה ההנחה שתינתן לזכיין   –רונהבמקרה של סגרים בגין קו כללי  5
 בדמי הזיכיון?  

 

אין הנחה מובנית לזכיין  סגרי קורונה אינם נמצאים כעת על הפרק. 
במקרה של סגרים וכל מקרה ייבחן לגופו בהתאם להוראות ההסכם והדין  

 בנסיבות העניין.  

 האם ניתן להפוך חלק מהמתקנים למסכים דיגיטליים?  כללי  6

 

הכלכלית והעיריה אינן מתנגדות להפיכת מתקנים למסכים  ככלל, החברה 
דיגיטאלים. יחד עם זאת אישור בנושא זה הינו תלוי מיקום. יובהר כי היה  

ותאושר החלפת פן פרסום לפן פרסום דיגיטלי, יגבו דמי זיכיון עבור פן  
 .  מפן פרסום רגיל 2הפרסום הדיגיטלי בסכום של פי  

 

 בהתאם  ההתקשרות )מסמך ב'( יעודכן להסכם   10סעיף 

מסמך  7
,  ד

 סעיף 

2.17.2 

של  )כלומר תוספת  1.3/1.0- נבקש לשנות את מידות הקוביה ל
 ס"מ בגובה המתקן( כנהוג בשוק 30

 גובה הקוביה לא ישונה. אין שינוי בסעיף 

8 11.7  
 למכרז

  נבקש שאגרות השילוט יהיו כלולים בדמי הזיכיון 

 .  אין שינוי בסעיף

 כיין.  בנפרד ע"י הזישולמו אגרות השילוט 

בקש לשלם זיכיון תחנות אוטובוס לפי ארגז פרסום ולא לפי פן  נ כללי  9
פרסום מאחר וצד ב' אין לו נראות ומכורח זאת אין למוצר זה  

 ביקוש בשוק כלל 

   אין שינוי בסעיף

 הינו לפן פרסום מסחרי  ביחס לתחנות אוטובוס התשלום

? רובם מסתירים את העמות המנוהלים ע"י  השלטים  לגבימה  כללי  10
המכוונים. נבקש להסיר את שלטי העמותה מסיבה זו ומחוסר  

חד עם זאת  י עיריה. עם הפני הפרסום של העמותה נדון כעת הפחתת כמות 
החברה לא יכולה להתחייב האם תהיה הפחתה וכמה פני פרסום של  
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כדאיות כלכלית להתמודד מול ספק שילוט נוסף שאינו משלם 
 דמי זיכיון ומחיריו באים לידי ביטוי בתחרות לא הוגנת בעיר 

ועל הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ופני הפרסום של   העמותה יופחתו
 העמותה יותרו על כנם 

ה עם המכוונים שהוסרו בציר ווייצמן בעקבות העבודות מ כללי  11
 ?בכביש? ניתן יהיה להחזירם בתחילת הזיכיון החדש

והחלטת העיריה בנושא ניתן יהיה להקים מכוונים  לאחר סיום השיפוץ 
. יש לציין כי במסגרת עבודות השיפוץ הוכנה תשתית עבור  ויצמן בציר

 הקמת מכוונים אלו. 

כידוע, תחנות האוטובוס בעיר במצב קשה מבחינת תחזוקה /   כללי  12
 בלבדוונדליזם, נבקש לתחזק את התחנות עם ארגזי הפרסום  

 אין שינוי בסעיף.  

 

התחייבות הזכיין לתחזוקת תחנות האוטובוס הינה של כל התחנות,  
לרבות אלו שאינן כוללות פן פרסום. יש לציין כי בשנים האחרונות הוחלפו  

תחנות אוטובוס רבות בעיר. בנוסף, הזכיין יכול לבחון הוספת ארגזי  
הכל בהתאם לכללים    פרסום לתחנות אשר אינן כוללות כיום ארגז פרסום,

 האמורים במכרז 

מסיור שנערך בעיר על ידי חברתנו, נראה כי זכייני הבילבורדים   כללי  13
סיבות:    2הקימו בילבורדים על איי תנועה, העניין בעייתי מפאת 

הסתרת המכוונים והשתלטות על טריטוריה באיי תנועה  
שאמורה להיות לטובת זכיין המכוונים. נבקש התייחסותכם 

 סוגיה בעייתית זו ל

הבילבורדים הקיימים על איי תנועה הינם בהתאם להסכם של זכיין  
 הבילבורדים ואין כוונה להסירם. 

אין כוונה להקים בילוברדים נוספים אשר יסתירו מכוונים. היה והחברה  
תשקול להקים בילבורדים נוספים על איי תנועה הדבר ידון מול הזכיין  

ופית בעניין זה נתונה לשק"ד הבלעדי של  החלטה ס  הזוכה במכרז זה.
   החכ"ל.

ולחברה קיימת אפשרות    2024 אפריל מועד סיום זכיון הבילבורדים הינו נבקש לדעת מועד סיום זיכיון זכיין הבילבורדים בעיר  כללי  14
 . 2029  אפריל להאריך תקופה זו עד

   הזכיין נדרש לתחזק את העמודורים עליהם יהיו ראשי פרסום בלבד האם הזכיין נדרש לתחזק את כלל העמודורים שבעיר  כללי  15

 יעודכן בהתאם  למסמך ד' למסמכי המכרז )מפרט השירותים( 2.2סעיף 

)הגשת   2.5.2022למועד ההגשה סמוך  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז עד  עד מתי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  כללי  16
יצורף  ובלבד שאישור הרכישה  ם( באותו יו 12:00הצעות למכרז עד השעה 

 4.15למסמכי ההגשה כאמור בסעיף 

 

מסמכי המכרז  מסמך הבהרות זה, והשינויים הנובעים ממנו, מחייבים את המציעים כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד מ
 .ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם מציע זוכה
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 .להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בעניין שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמודעל כל משתתף לצרף 
 
 

 ,בברכה
 
 

 רוני דצינגר, עוזרת מנכ"ל 
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

 

 


