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 כסלו תשפ"ב  כ"ח    

              1764404  # 

– למתן שירותי פרסום, קריאייטיב ורכש מדיה עבור חברת נת"ע 394/2021 'מכרז פומבי מס
 1 'הודעת הבהרה מס

   .ת ועדת המכרזים לשאלות ההבהרהו , מצ"ב תשוב"(המכרז)" בהמשך למסמכי המכרז שבנדון .1

  -  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע .2
"  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ , וכי לא בהכרח  "(החברה " וגם "נת"ע)להלן: 

נענתה כל שאלה. כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד, ולכן  
 התשובה במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   .3
 במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.   והם גוברים על האמור

ההצעה   .4 לטופס  המצורפת  האקסל  בטבלת  החברה  שערכה  לעדכונים  המציעים  לב  תשומת 
מסמך , המצורפים להסףהוכחת תנאי  הרלוונטי להמעודכן  הכספית וכן לאישור רואה החשבון  

   .ההבהרה ז

זה תהיה הפרשנות  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים   .5 במכתב הבהרה 
 כאמור במסמכי המכרז. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או   .6
צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי   פורום או  ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל 

הינם   להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  ובמכתבי  המכרז,  בלבד  זה  הבהרה  במכתב  כמפורט 
 הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

, המציע יחתום על הודעה  תנאים מיוחדים  –   להזמנה להציע הצעות  8.2.1  בהתאם להוראות סעיף .7
 זו ויצרפה להצעתו.  

במפורש  האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר   .8
 אחרת.  

 

 

 בברכה,
 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 
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במסמכי אזכור  מסמך ד"מס
 המכרז

 תשובה שאלה/בקשה 

מסמך תנאים    .1
מיוחדים 
ומסמך  
תנאים 
 כללים 

)תנאים   11.2סעיף 
כללים( וסעיף  

)תנאים  7.1.5
כללים וטופס מס'  

6  

 לטפסי ההליך.  6, אשר צורף כטופס מס' לנוסח ערבות ההצעההחברה מבקשת להסב את תשומת לב המציעים 

הצעה   ערבות  לצרף  מתבקשים  מס'  המציעים  טופס  לנוסח  היות    6בהתאם  הערבות,  תוקף  הערבות,  גובה  כי  ולהקפיד 
ימים ממועד קבלת הדרישה, יהיו בהתאם    7הערבות אוטונומית ובלתי מותנית וכן היותה ניתנת לחילוט לא יאוחר מתוך  

 לטפסי ההליך.  6לאמור בטופס מס' 

טופס הצעה    .2
 כספית

ביחסנתותשובות  שהתקבלו  הבהרה  לנוכח שאלות   קסל טבלת א ל,  להצעה הכספית  "ע  כנספח  הצעה טופס  טבלת האקסל המצורפת 
 "(.  טבלת האקסלהכספית עודכנה בהתאם )במסמך זה: "

הוא הנוסח המעודכן שפורסם באתר האינטרנט של  לצורך הגשת הצעה במכרז  תשומת לב המציעים כי הנוסח המחייב  
 החברה במועד פרסום מסמך הבהרה זה. הצעה שתוגש על גבי נוסח טבלת האקסל במתכונתה הקודמת, עלולה להיפסל. 

מסמך תנאים    .3
 מיוחדים

 2.2סעיף 

 

 

להבהיר   ה מתבקש  היקף מהו 
הנדרשים  השירותים  של  המוערך 

 במסגרת ההסכם.

השירותים שיידרש מהמציע הזוכה. לצד האמור, את היקף  לא ניתן להגדיר בשלב זה  
נת"ע עתידה להפעיל את הקו האדום ולהמשיך לקדם   2022  שנת  במהלךמובהר כי  

. בנסיבות אלו, קיימת  הסגול וכן את פרויקט המטרוהקו  הירוק והקו  את הקמת  
לפיה גבוהה  יגדל    סבירות  המדיה,  רכש  היקף  לרבות  השירותים,  באופן היקף 

 .מזה שהיה קיים עד כה בחברהמשמעותי 

מסמך תנאים    .4
 מיוחדים

 -ו  4.1.5סעיפים 
  (2)פרמטר מס'  5.1

  – 5וטופס מס' 
 אישור רו"ח

 

על מנת להוכיח עמידה  כי  מתבקש 
בסעיף   הנקוב  הסף    4.1.5בתנאי 

המיוחדים התנאים  ותנאי    למסמך 
מס'   בפרמטר  הנקוב   2האיכות 

התנאים   5.1  שבסעיף   למסמך 
גם המיוחדים להציג  יהיה  ניתן   ,

מחזורים של לקוחות המציע, אשר 
רכש המדיה משולם ישירות על ידי 
אותם  ואשר  המדיה  לספק  הלקוח 

ת מטופלים על ידי המציע וכל לקוחו
והכרוכים   השירותים הנלווים 

 ניתנים על ידי המציע.   ברכש המדיה

בסעיף   .1 הנקוב  הסף  ו  4.1.5תנאי  המיוחדים  התנאים  האיכות  למסמך  תנאי 
  , למסמך התנאים המיוחדים  5.1  שבסעיףלטבלת האיכות    2הנקוב בפרמטר מס'  
בהתאם באופן שבו המילים: "יעודכנו  מרכש מדיה,    המציע   הרלוונטיים למחזור

השנתיים הכספיים  הרלוונטי  לדוחות  מהשנים  אחת  לכל  ", תו המבוקרים 
 .ימחקו

 , כדלקמן: שני מסמכים חדשיםכך שיכלול   ,יעודכן בהתאמה 5טופס מס'  .2

מס'   .א בדבר  הצהרת    –   5טופס  מדיההמציע  מרכש  אחת מחזור  לכל   ,
 כמות העובדים; וכן הצהרת המציע בדבר  2019  -ו    2018,2017מהשנים  

נאי האיכות הנקוב תו  4.1.4בסעיף  בתחומים הפורטים בתנאי הסף הנקוב  
 ; למסמך התנאים 5.1בסעיף  1בפרמטר מס' 

מס'   .ב מס'    –  א' 5טופס  כטופס  המצורף  בנוסח  רו"ח  הכולל  5אישור  א', 
העובדים   למספרלהצהרת המציע בדבר מחזור מרכש מדיה והתייחסות  

 . במציע
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, כך שבכל מקום שבו מופיעים המילים:  יעודכנו בהתאמהמסמכי המכרז  יתר   .3
מס'  " חשבון   –  5טופס  רואה  לשני  "אישור  הינה  הכוונה  המסמכים ", 

 .לעיל, יחדיו 2המפורטים בסעיף 

  הודעת הבהרה ל  נספחתשומת הלב, כי שני המסמכים החדשים כאמור מצורפים כ
 זו. 

תנאים  מסמך   .5
 מיוחדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  4.1.4סעיפים 
 ; 4.1.6-ו 4.1.5

)פרמטר  5.1סעיף 
 (2-ו 1מס' 

הסף לעדכן  מתבקש   תנאי  את 
בסעיפים - ו  4.1.5,  4.1.4 הקבועים 

המיוחדים  4.1.6 התנאים  , למסמך 
 כדלקמן:

את   .1 הנקוב  לעדכן  הסף  תנאי 
התנאים   4.1.4בסעיף   למסמך 

שמספר  המיוחדים כך   ,
על   יעמוד  עובדים    15העובדים 

 בלבד; 

הנקוב  לעדכן   .2 הסף  תנאי  את 
התנאים   4.1.5  בסעיף למסמך 

שהמחזור המיוחדים כך   ,
מרכש מדיה יהיה, לכל היותר,  

 מיליון ₪ לשנה;   10

הנקוב  לעדכן   .3 הסף  תנאי  את 
התנאים   4.1.6בסעיף   למסמך 

שדרישת המיוחדים כך   ,
של   בהיקף  תהיה    5הניסיון 

או   אחד  ללקוח   ₪  2.5מיליון 
 לקוחות;  3- מיליון ₪ ל

מס'    לעדכן פרמטרים    2-ו  1את 
התנאים   5.1שבסעיף   למסמך 
תוספת המיוחדים שתבוטל  כך   ,

עובדים  למספר  הניתנת  הניקוד 
, וכן תוספת 1הקבועה בפרמטר מס'  
למ הניתנת  כספי הניקוד  חזור 
    .2הקבועה בפרמטר מס' 

 הבקשות נדחות. 

כי   להבהיר  מבקשת  של  החברה  הפרסום  בהיקפי  לגידול  צפי  במהלך נת"ע  קיים 
, זאת כאמור  בשנים האחרונות  נת"ע  תקופת ההתקשרות, ביחס להיקפי הפרסום של

העבודות  בשל   והאצת  האדום,  בקו  ההפעלה  ותקופת  והירוק  הסגול  בנוסף, בקו 
עתידה  לנוכח אלה, פעילות ההסברה של נת"ע    .המטרו שנמצא בהליכי תכנוןפרויקט  

שירותי הפרסום שנת"ע  ביטוי בעיקר בהיקף להתעצם משמעותית והדבר יבוא לידי 
 .תצרוך בשנים הקרובות

לתנאי סף   בנוסף  ללכן,  בצפי  הרלוונטי  היקפי  מחזור המציע מרכש מדיה, הכרוך 
בשנים   החברה  של  נקבעהקרובותהפרסום  תנאי    ו,  נוספים  גם   יםהמתייחססף 

באופן המשקף את הצרכים בפועל ואת    ,ניהול תקציב פרסום וניהול צוות מקצועיל
 ובכח האדם הדרוש לכך.הייחודיות שבעריכת קמפיינים בתקציבים  הכשירויות

מתכונתם הנוכחית של תנאי הסף, משקפת את צרכיה הצפויים של  לנוכח האמור,  
מדיה    ניסיון ברכישת   ;על איתנות פיננסיתבהחברה לקבלת שירותים ממציע שהינו  

משמעותיים לרבות    הכרות  ;בהיקפים  הפרסום  שוק  עם  מדיה פריסמעמיקה    ת 
קות,  , מחלצוותובעל  יכולת להעניק לנת"ע מחירים ומיקומים טובים יותר;    ;רחבה

 בהיקפים הנדרשים.  וכח אדם

מסמך תנאים    .6
 מיוחדים

)פרמטר  5.1סעיף 
 ( 8מס' 

בין  ההבדל  מה  להבהיר  מתבקש 
 . קמפיין לקמפיין השקה

שבסעיף    8פרמטר מס'  במוגדרים במסגרת  "  קמפיין השקה"  -  " וקמפיין "המונחים  
"  למסמך התנאים המיוחדים.  5.1 קמפיין  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המונח 

להשקה מתייחס  מוצרחדש  מותג  "  קטגוריה  חדש  ו/או  בתחום  חדשה    ו/או 
שכלל/ו  השירותים של  ו/או    החדרה,  העתידיים  לאתגריה  בהתאמה  שוק,  חינוך 

 . השקת הרכבת הקלה של נת"ע, הקו האדום לדוגמה, נת"ע.
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ל "  בתשומת  " כולל את כל הרכיבים הכלולים  קמפיין השקההמציעים כי המונח 
 ". קמפיין במונח "

המכרז.  הגשת  בשלב  קמפיין  כל  להציג  נדרש  אינו  המציע  כי  מובהר  מקרה,  בכל 
ההצעות אשר יקבלו    5למסמך התנאים המיוחדים, רק    5.1בהתאם לאמור בסעיף  

, יעברו לשלב בחינת  האיכותלטבלת    1-7את ציון האיכות הגבוה ביותר בפרמטרים  
 .לטבלה זו 8' האיכות הנוסף הקבוע במסגרת פרמטר מס 

מסמך תנאים    .7
 מיוחדים

  5.1סעיף 
  - 4מס'  ים)פרמטר

5 ) 

האם   להבהיר  פרמטרים מתבקש 
( ו  4מס'  האיכות 5)   -(  לטבלת   )

פעילותכוללים   להיקף   דרישה 
 .מרכש מדיה

( ( לטבלת האיכות רלוונטיים לניסיון המציע במתן שירותי 5)  -( ו  4פרמטרים מס' 
 פרסום וקריאייטיב ואינם כוללים דרישה לרכש מדיה. 

מסמך תנאים    .8
 מיוחדים

לכלול   ( 3) 7.1סעיף  להבהיר מה מצופה  מתבקש 
 בפרופיל.  

 עמודים. 2לשיקול דעת המציעים. תשומת הלב כי אורך הפרופיל יהיה עד 

 

טופס הצעה    .9
 כספית

אביב " שילוט עמודת תל  ללא  מכוון   –"  פוסטר 
 באילו ערים.  מתבקש להבהיר

 טבלת האקסל עודכנה בהתאם.  פ"ת, בני ברק, ר"ג ובת ים. ןהינ םהערימובהר כי 

טופס הצעה    .10
 כספית

 . 14משתנה לערוץ  – 20ערוץ  עמודת טלוויזיה

טופס הצעה    .11
 כספית

גשרים " שילוט עמודת חבילת  אינה   –"  ברעם 
יותר. מה   קיימת  להבהיר  מתבקש 

 החלופה. 

 

האקסל בטבלת  האמור  דן,  ב"יוחלף    הרכיב  בגוש  אוטובוסים  שילוט   14חבילת 
טבלת האקסל עודכנה   ."עורף ענק  200שמאל מוגדל,    100ימין מוגדל,    100ימים,  

 בהתאם.

 

טופס הצעה    .12
 כספית

 לעדכן את עמודת השילוטמתבקש   שילוט עמודת
גשרים "  – אין  "ברעם  לברעם   .

גשרים. התמחור לשלטים לא נמדד  
  אלא בפני פרסום. ,בשלטים

חבילת שילוט אוטובוסים בגוש דן למשך  יוחלף ב"  הרכיב האמור בטבלת האקסל
טבלת האקסל עודכנה   ."עורף ענק  200שמאל מוגדל,    100ימין מוגדל,    100  , ימים  14

 בהתאם.

 

טופס הצעה    .13
 כספית

עמודת   עמודת טלוויזיה את  לעדכן  מתבקש 
הטלוויזיה. בטלוויזיה הרייט קארד  

 משתנה כל שנה. 

הרייט החגים    מדדי  לימי  ויותאמו  קבועים  יישארו  לתקופת   םהרלוונטייקארד 
המופיעים  בסמוך לחודשי השנה    המצוינים  המועדיםהקמפיין באותה השנה, ע״פ  

 קמפיין.כל ובכפוף לבקרת המדיה של נת״ע לפני בטבלת האקסל 

 

טופס הצעה    .14
 כספית

או    "מכרזים " עמודת עיתונות חול  יום  צוין  לא 
 שישי. 

 מופע אחד.  -ימי חול בלבד  –בלבד  ההצעהשקלול לטובת 
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טופס הצעה    .15
 -כספית 

 נספח תמורה

מופעים  "  דרושים " עמודת עיתונות כמה  צוין  לא 
 . והאם ליום חול או שישי

 מופע אחד.  -ימי חול בלבד  –בלבד  ההצעהשקלול לטובת 

 

טופס הצעה    .16
 -כספית 

 נספח תמורה

לא צוין יום חול או    "מודעות תב"ע" עמודת עיתונות
 . שישי

 . חבילה אחת -ימי חול בלבד  –בלבד  ההצעהשקלול לטובת 

 

טופס הצעה    .17
 כספית

לא צוין יום חול או   "מודעות אבל" עמודת עיתונות
 . שישי

 מופע אחד. - בעמודי חדשות ימי חול בלבד –בלבד  ההצעהשקלול לטובת 

 

טופס הצעה    .18
 כספית

וגלובס עמודת עיתונות מגזין   –  כלכליסט  לא קיים 
ה' מהם   .יום  להבהיר  מתבקש 

 . המוספים הנדרשים

 כלכליסט וגלובס, עיתון יום ה׳ עמודי חדשות.

 

טופס הצעה    .19
 כספית

האם הכוונה למקומוני גל    –  גל גפן עמודת עיתונות
 . גפן או לשבוע בראשון לציון

 מקומוני גל גפן. 

טופס הצעה    .20
 כספית

 –העיתונות  עמודת
 מקומונים

 –  ידיעות תקשורת

 ידיעות ת"א אוחד עם ידיעות ר"ג. 

ידיעות בקעת אונו אוחד עם ידיעות 
 פתח תקווה.

בת   ידיעות  עם  אוחד  חולון  ידיעות 
 ים.

 טבלת האקסל עודכנה בהתאם. .שניתן להם אוחדו, לרבות הניקודמקומונים 

 

טופס הצעה    .21
 כספית

 –העיתונות  עמודת
 מקומונים

שוקן  ברשימה   –  רשת  העיתונים 
 פועלים בדיגיטל בלבד. 

 

 יעודכן לעיתון דיגיטלי. ניקוד נותר זהה. טבלת האקסל עודכנה בהתאם.

 

טופס הצעה    .22
 כספית

כאן  בתאגיד    –  "30עלות לתשדיר  " עמודת רדיו
על   מתבצע  החישוב  גל"צ  ובתחנות 
של  רשמית  המרה  טבלאות  סמך 
ולא  הללו   הפלטפורמות  שתי 

 אטה.רפרו

ב גל״צ    כאן  תאגידהחישוב  של  יתבצע  ותחנות  הרשמית  ההמרה  טבלת  סמך  על 
 . הללו הפלטפורמות
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טופס הצעה    .23
 כספית

להבהיר   רדיו עמודת טבלת מתבקש  מהי 
הרדיו  תחנות  של  הפרוראטה 

 . השונות

 טבלת ההמרה הרשמית של פלטפורמות המדיה.

הסכם   .24
 ההתקשרות

להגביל את היקף האחריות מתבקש   10.1סעיף 
 .לסכום ביטוחי

 הבקשה נדחית.

הסכם   .25
 ההתקשרות

להפסקת    מתבקש 15.1סעיף  הדדיות  להוסיף 
 . ההסכם

 הבקשה נדחית.

נספח א   .26
)שירותים( 

להסכם מתן 
שירותי 
פרסום, 

קריאטיב  
 ורכש מדיה

 -  ו 9.7, 3.7 פיםסעי
9.9 

להבהיר   .א היקף  מתבקש  מה 
לא  בגינן  הישירות  העסקאות 

 .תהיה לספק עמלת מדיה

להבהיר .ב במידה  האם    מתבקש 
עם    ע"ונת להתקשר  בוחרת 

רכישת  לצורך  אחר  ספק 
ועושה שימוש בתוצרי   המדיה, 

עמלה על היקף    תשולםהספק,  
 המדיה שנרכש.

להבהיר   . ג היקף    ומהמתבקש 
 המדיה השנתי המתוכנן.

בתקציבי  .א משמעותי  נתח  מהווה  אינו  נת״ע  של  הישירות  העסקאות  היקף 
 הפרסום של החברה.  

כל ונת״ע תבצע עסקת רכש מדיה  כ.  לא תשולם עמלת מדיה במקרים כאמור .ב
ב במדיה  שימוש  תעשה  ו/או  )לדוגמישירה  שבבעלותה  מדיה    – ה  פלטפורמות 

התמורה   ,(וכו'  גדרות באתרי עבודות, מסכי מידע/מתקני מידע ותצוגה בתחנות
 בריטיינר ובמידת הצורך בעמלות הפקה ככל ויהיו כאלו. תגולם 

מובהר )הסכמים ישירים(,    תיםלנספח השירו  3.7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  
קיימים הסכמים ישירים עם אמצעי המדיה המפורטים  לנת"ע לא  בהקשר זה כי  

 בטבלת האקסל שבהצעה הכספית. 

על פי התקשרות זו כוללים גם   שירותי הפרסום והקריאיטיבתשומת הלב כי  
 שירותים שאין בגינם רכש מדיה.

  במסמך זה. 3ראו גם מענה לשאלה מס'  . ג

נספח א   .27
)שירותים( 

להסכם מתן 
שירותי 
פרסום, 

קריאטיב  
 ורכש מדיה

ריטיינר מתבקש להעלות את גובה ה 7סעיף 
 . חודשיה

 הבקשה נדחית.

 –נספח ז'   .28
 אבטחת מידע 

של להוסיף    מתבקש 3.1.8סעיף  התראה 
 .שבועיים לפני ביקורת

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

 –נספח ז'   .29
 אבטחת מידע 

מחיקת המידע כי  להוסיף  מתבקש   3.5.3סעיף 
תהיה לאחר הודעה יזומה בכתב של 

 . נת"ע לספק

 מקובל.
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 –נספח ז'   .30
 אבטחת מידע 

בשים  3.7.2.2סעיף  הסעיף  את  להבהיר  מתבקש 
שאינה   WIFIהמהות של רשת  לב ש

 .מחוברת לרשת הארגונית

לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. מובהר כי מדובר על סביבת המידע של נת״ע בחצרות 
 הספק.

 –נספח ז'   .31
 אבטחת מידע 

האם 3.7.2.9סעיף  להבהיר  הכוונה   מתבקש 
נו  יוצאבטחה ש הבסעיף לכל מנגנוני 

 . בסעיפים

 לכל הפחות.   ,נו בסעיפיםיוצאבטחה שהמנגנוני חיובי, מובהר כי הכוונה היא לכל 

 -נספח ח'   .32
ניהול תקני 

 איכות

להבהיר   4.1.3סעיף  לקבל מתבקש  ניתן  האם 
ולחילופין זה  תקן  מתו    , החרגה 

דרישות  של  לקבל רשימה מפורטת 
אשר יראו את יכולת הספק לעמוד 

 .בתקני איכות מקובלים

 מובהר כי מדובר על תקני איכות ולא אבטחת מידע.

 

 : נספחים

 ; נוסח חדש – הצהרת המציע בדבר המחזור מרכש מדיה  – 5טופס מס'  .1

 ;נוסח מעודכן – אישור רואה חשבון –א' 5טופס מס'  .2

 .נוסח מעודכן –טבלת אקסל  –הצעה כספית  .3
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 )נוסח חדש(  הצהרת המציע בדבר מחזור מרכש מדיה –  5 ' טופס מס

למסמך התנאים המיוחדים ולצורך מתן ציון האיכות    4.1.4 - 4.1.5]נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף הנקובים בסעיפים  
 למסמך התנאים המיוחדים[   5.1  בסעיף  1-2בהתאם לפרמטרים  

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 
 "( ע"נתתחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" נתיבי  - נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 

 א.ג.נ.,

 

הח"מ,   מטעם  אני  חתימה  מורשה/ית   ,____________ שמספרה  ת.ז.  נושא/ת   ,____________
, מס' רישום  מופיע בתעודת ההתאגדות[]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא  ______________________  

"( לעונשים  "(המציע ___________  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,
 כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 , הינו כדלקמן: 2019  -ו   2018, 2017המחזור מרכש מדיה של המציע בכל אחת מהשנים  .1

 ₪ )ללא מע"מ(;     ]יושלם על ידי המציע[סך של ____________  – 2017שנת 

 ₪ )ללא מע"מ(;   ]יושלם על ידי המציע[  סך של ____________  – 2018שנת 

 ₪ )ללא מע"מ(.   ]יושלם על ידי המציע[סך של ____________  – 2019שנת 

___    ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות .2 ידי  המציע מעסיק  על  עובדים לפחות, מתוכם    [המציע]יושלם 
עובדים לפחות, הינם בתחומי הפרסום הבאים: קריאייטיב, אסטרטגיה, ניהול  [  המציע]יושלם על ידי  ____  

 לקוחות )תקציבאות(, הפקה וסטודיו. 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 

וחותמת   חתימה 
 :המציע, ע"י

מס'   וחותמת עו"ד חתימת   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

    
הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי  
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר   כאמור, 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף
ת.ז  __________ מוסמך  __________,  המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.

 

  



 

                                                                                                                                                              _________________  חתימת המציע
 

 נוסח מעודכן  – 1חשבוןאישור רואה  – ' א5 ' טופס מס
למסמך התנאים המיוחדים ולצורך מתן ציון האיכות    4.1.4 - 4.1.5]נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף הנקובים בסעיפים    

 למסמך התנאים המיוחדים[   5.1  בסעיף  1-2בהתאם לפרמטרים  

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 
 "( ע"נתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  -  נת"ע

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 

 א.ג.נ.,

 למתן שירותי פרסום, קריאייטיב ורכש מדיה עבור נת"ע  394/2021 'מכרז פומבי מסהנדון: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת    ______________________ כרואי החשבון ולבקשת  
 "(,הרינו לאשר כדלקמן:    המציע, מס' רישום ___________ )"ההתאגדות[

המצורף והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד.    "(הטופס)"  5ביקרנו את הנתונים המצוינים בטופס מס'   .1
על   בהתבסס  הטופס  על  דעת  לחוות  היא  אחריותנו  המציע.  הנהלת  באחריות  הינו  בטופס  האמור 

 ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן   .2
ולבצעה במטרה להשיג מידה סביר  ה של ביטחון שאין בטופס הצגה מוטעית מהותית.  את הביקורת 

 . 2הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבטופס 

הביקורת כוללת גם בחינה של ספרי החשבונות של המציע ו/או הרשומות והאסמכתאות אשר על פיהם   .3
בנוסף להערכת נאותות ההצגה    נערך הטופס, וכן של האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי המציע,

 . 3בטופס בכללותה 

הטופס משקף באופן נאות, מכל הבחינות    וכי  אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .4
כי נכון למועד  ; ו2019  –ו    2018,  2017אחת מהשנים  המהותיות, את המחזור מרכש מדיה של המציע בכל  

המציע   הצעות,  להגשת  ה   מעסיקהאחרון  כמות  בטופסעובדים  את  הפרסום    ,המפורטת  בתחומי 
וזאת   ו/או בהתאם לרשומות והאסמכתאות  הנקובים בטופס,  בהתאם לספרי החשבונות של המציע 

 עליהן התבסס הטופס. 

 

 בכבוד רב, 

 

 

כתובת רואה  
 החשבון 

חתימה וחותמת    שם מלא 
 רואה החשבון 

     
 

 

 

 

 

 אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון. 1
 .ובר בבדיקה מסוג אחר יש לפרט מהיבמידה ומד 2
 .ןניתן לשינוי על ידי רואה החשבולאישור   3סעיף נוסח  3


