
      
 
 

   

 5מתוך  1עמוד 
 

 2021דצמבר  20
 ט"ז טבת תשפ"ב 
#1774158 

 
 

– לשירותי מיתוג ופרסום הסברתי על גדרות ומתקני שילוט עבור נת"ע  2021/375מס' מכרז פומבי 
 1 'הודעת הבהרה מס

תשוב  .1 מצ"ב  שבנדון,  המכרז  למסמכי  ועדת  ובהמשך  תיקונים  ת  וכן  ההבהרה  לשאלות  המכרזים 
 והבהרות למסמכי המכרז. 

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

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

ת, המפורטים בהודעה להצעה הכספי  1מחירון המצורף כנספח  תשומת לב המציעים לעדכונים ב .3
 .זו

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   .4
 והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

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

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

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

, המציע יחתום על הודעה  תנאים מיוחדים  -להזמנה להציע הצעות   (6)   7.2ף  בהתאם להוראות סעי .7
 זו ויצרפה להצעתו.  

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

 

 בברכה,

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 

 

 

  

 
   _______; _______                             :חתימת מורשה/י חתימה במציע )ר"ת(

 
 ____________________ :חותמת המציע



      
 
 

   

 5מתוך  2עמוד 
 

 הבהרה  ותשובות שאלות

אזכור  מסמך מס"ד
במסמכי 

 המכרז

 הבהרה/תשובה שאלה/בקשה 

ההזמנה למכרז    .1
תנאים   -

 מיוחדים 

מבוקש להבהיר האם במסגרת מתן השירותים יידרש   2.2סעיף 
מיתוג   גבי  עלבצע  מעקה ל  על  המותקן  תקני    גידור 

 .מאושר

 

כי   יתבצע מובהר  של  גבי  על   המיתוג  שונים  סוגים 
יועץ    גדרות, קונסטרוקטור,  לאישור  בהתאם  והכל 

   .כיו"בתנועה ו

מהספק   תדרוש  לא  נת"ע  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
שאינם  להציב   במקומות  מבחינה  מיתוג  מאושרים 

 בטיחותית. 

ההזמנה למכרז    .2
תנאים   -

 מיוחדים 

" 4.1.5סעיף  המונח  את  להבהיר  של  פיתוחמבוקש  בהגדרה   "
 . "אתר/יםהמונח "

" מבוצעות  פיתוח המונח  שבו  אתר  לכל  מתייחס   "
ו/או העתקת תשתיות ו/או  עבודות כגון:   עבודות עפר 

 פיתוח סביבתי. 

ההזמנה למכרז    .3
תנאים   -

 מיוחדים 

מבוקש להבהיר האם ניתן להציג לצורך עמידה בתנאי   4.2.5סעיף 
לתנאים המיוחדים, עבודות    4.2.5הסף הנקוב בסעיף  

ידי    צוריי על  בוצעה  ההתקנה  כאשר  בלבד,  והדפסה 
 הלקוח.  

 . הבקשה נדחית

  - 9מס' טופס   .4
הצעה  ה
 כספית ה

  1נספח מס' 
להצעה  
  -הכספית  
 מחירון 

  אחיד   נדרש להיותאחוז ההנחה    להבהיר האם  מבוקש
המוצרים  וזהה  שבטופס    לכלל  במחירון  המפורטים 

 ההצעה הכספית.  

כי   כללי  מובהר  יהיה  ההנחה  לכל    ואחידאחוז 
  השירותים שיוענקו על ידי המציע, לרבות על כל אחד 

 . מהסעיפים וממחירי היחידה הנקובים במחירון

  - 9מס'  טופס  .5
הצעה  ה
 כספית ה

  1נספח מס' 
להצעה  
  -הכספית  
 מחירון 

 

מדבקת ויניל אטומה עם  "   –לטבלת המחירון    1סעיף  
 לוקובונד/פח/   הדפסה דיגיטלית להדבקה ע"ג לוחות

דבק מלא,  צבע  בעלת  דומה,  חלק  לוח  או   איסכורית 
גימור   חוץ,  לתנאי  מקסימלית  איכות    UVחזק, 

מבוקש  איכותי הלהבהיר  ",  ניקוי    תעריףהאם  כולל 
 הדבקה. ה טרם

ניקוי טרם ההדבקה. ככל שיידרש   התעריף אינו כולל 
של   דעתה הבלעדי  שיקול  פי  על  ניקוי טרם ההדבקה, 
בהתאם   עבודה  שעות  פי  על  יתומחר  האמור  החברה, 

 למחירון.  24לסעיף  

מ"מ כולל    3לוח פח מגולוון  "   – לטבלת המחירון    5סעיף  
קיימת/משטח  מסגרת עץ/ברזל כולל חיבורו לקיר/גדר  

ולהבהיר    מבוקש",  קיים התעריף  את  האם  לעדכן 
 .כולל הדפסה תעריףה

הבקשה לעדכון התעריף נדחית. לצד האמור, מובהר כי  
התעריף לא כולל הדפסה. ככל שתידרש הדפסה/מיתוג,  
האמור יתבצע באמצעות מדבקת ויניל בהתאם לתעריף  

 ח(. למחירון )מדבקת ויניל על גבי לוח פ  1הנקוב בסעיף  



      
 
 

   

 5מתוך  3עמוד 
 

אזכור  מסמך מס"ד
במסמכי 

 המכרז

 הבהרה/תשובה שאלה/בקשה 

בעובי  "  –מחירון  ל  6  סעיף אלומיניום  מ"מ   2שלטי 
מגולוון, הדפסה   מ"מ  40מקובע ע"ג מסגרת מפרופיל  

גימור   מלא,  מקסימלית   UVצבע  לעמידות    איכותי 
כולל    תעריף האם ה להבהיר מבוקש ,"מחשיפה לשמש

 . תוספת חיזוק ואלכסונים

מבוקש   בבטונדות,  צורך  ויהיה  ככל  להבהיר  בנוסף, 
 כיצד יתומחר. 

)ככל    חיזוק ואלכסוניםמובהר כי התעריף כולל תוספת  
 (.  ששיידר

תוספת חיזוק  תשומת הלב כי ההחלטה בדבר הצורך ב
 תתקבל בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור.    ואלכסונים

בהתאם   יתומחר  האמור  בבטונדות,  צורך  ויהיה  ככל 
 להסכם.  24.2להוראות סעיף 

  2עובי    UVמוגן    נטירבופוליקלוח  "  – למחירון    7  סעיף
 ", מבוקש לעדכן את התעריף.   מ"מ

  2עובי    UVמוגן    נטירבופוליקלוח  "  למחירון  7סעיף  
 . יבוטל ויוסר מהמחירון", מ"מ

את הרכיב האמור    להזמין מהספקככל והחברה תבחר  
בהתאם   יבוצע  האמור  ההתקשרות,  תקופת  במהלך 

 להסכם.  24.2להוראות סעיף 

הדפסה  מ'  X  3 מ' 1דגל סיני גודל " – למחירון 8סעיף 
לעדכן    מבוקש",  דבתפירת שרוול למעלה ובצצד אחד,  

להבהיר וכן  התעריף  תליה  את  אביזרי  כולל  ,  האם 
 . ט"בזנו  תורןלרבות 

הבקשה לעדכון התעריף נדחית. לצד האמור, מובהר כי  
ואלו   תורן,  לרבות  תליה  אביזרי  כולל  לא  התעריף 

 , לפי העניין.  19-21יתומחרו בהתאם לאמור בסעיפים  

לבזנ"ט   יהיה    –באשר  התורן  חיבור  כי  מובהר 
באתר   קיים  שלא  ככל  באתר.  קיימת  לגדר/תשתית 

הספ באחריות  יהיה  האמור  לבזנ"ט,  ועל  חיבור  ק 
 חשבונו.

הדפסה  מ'  X  3 מ' 1דגל סיני גודל " –למחירון  9סעיף 
לעדכן את    מבוקש",  דבתפירת שרוול למעלה ובצדו"צ,  

, לרבות  האם כולל אביזרי תליה  התעריף וכן להבהיר 
 . ט"בזנו  תורן

התקנ  PVC  3"  –למחירון    14  סעיף כולל  ",  ה מ"מ 
 . לעדכן את התעריף מבוקש

למחירון יעודכן כך שהתעריף בש"ח ליחידה    14סעיף  
 ₪.   150יעמוד על  ",המ"מ כולל התקנ PVC 3"עבור 

חד "  –למחירון    15סעיף   צבעונית  קאפה  על  הדפסה 
לעדכן את  מבוקש  ",  מ"מ כולל לימנציה  10צדדי עובי  

האם   להבהיר  וכן  להדפסה    תעריףההתעריף  מתייחס 
 . ישירה

 למחירון יעודכנו כמפורט להלן:  15-16סעיפים 

 



      
 
 

   

 5מתוך  4עמוד 
 

אזכור  מסמך מס"ד
במסמכי 

 המכרז

 הבהרה/תשובה שאלה/בקשה 

הדפסה על קאפה צבעונית דו"צ  "  –למחירון    16סעיף  
ע"פ   10  יעוב גיליון/גיליון  חצי  לימנציה  כולל  מ"מ 

 לעדכן את התעריף.   מבוקש", דרישת החברה 

להזמין מהספק   ככל שהחברה תבחר  כי  הלב  תשומת 
(, המחיר יהיה  אחר  גיליון )או כל חלקשליש/רבע  חצי/

לאחר   גיליון,  עבור  למחיר  יחסי  ובאופן  בהתאמה 
ההנחה   אחוז  הספק הפחתת  ידי  על  במסגרת    שהוצע 

 .המכרז

לעניין ההדפסה הישירה מובהר כי התעריפים הנקובים  
סוגי    15-16בסעיפים   לכל  מתייחסים  למחירון, 

 ההדפסה, לרבות הדפסה ישירה.

בש"ח   תיאור פריט מס' מחיר 
)לא   ליחידה 

 כולל מע"מ( 

 יחידה/מידה 

על   15 הדפסה 
קאפה  

חד   צבעונית 
  10צדדי עובי  

כולל   מ"מ 
 לימנציה 

 גיליון  120

על   16 הדפסה 
קאפה  

צבעונית  
  10דו"צ עובי 

כולל   מ"מ 
חצי  לימנציה 

גיליון/גיליון  
דרישת   ע"פ 

 החברה 

 ן ליויג 170

בניית מסגרת עץ או מתכת לצורך  "  –למחירון    17ף  סעי
באנר או  שמשונית  לקיר/משטח    מתיחת  והצמדתו 

 לעדכן את התעריף.   מבוקש", קיים

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 5מתוך  5עמוד 
 

אזכור  מסמך מס"ד
במסמכי 

 המכרז

 הבהרה/תשובה שאלה/בקשה 

עץ  "  –   למחירון  18סעיף   מסגרת  מתכת  בניית  או 
פח/לוקובונד לוחות  את  להצבת  לעדכן  מבוקש   ,"

 התעריף. 

 הבקשה נדחית. 

מ'   5תרנים לדגל סטנדרטי גובה  "  –  למחירון  20סעיף  
מבוקשומעלה הנמוך    תורן  תומחריכיצד  להבהיר    ", 

   מ'. 5מגובה של 

יתומחר באופן    מ'  5  -פחות מ  שגובהו  מובהר כי תורן  
  20בסעיף  הנקוב  ומעלה,  '  מ  5יחסי לתעריף של תורן  

ידי   על  שהוצע  ההנחה  אחוז  הפחתת  לאחר  למחירון, 
 הספק במסגרת המכרז. 

", מבוקש  שימוש במשאית מנוף"  –  למחירון   23סעיף  
  ם שונים  של סוגי  המשאית נדרשת לכלוללהבהיר האם  
 . מתקני הרמה

באחריות הספק להתאים את השימוש במשאית לסוג  
 העבודה. 

נספח  הסכם ו  .6
  -א' להסכם 

נספח  
 השירותים 

  10סעיף 
להסכם  

  5וסעיף  
לנספח  

 השירותים 

 . כל עבודה  זמנים לביצועהלוחות    םמה  להבהיר  מבוקש

 

כל   יפורטו במסגרת  עבודה  כל  לביצוע  הזמנים  לוחות 
לסוג העבודה,   לספק, בהתאם  עבודה שתונפק  הזמנת 

 היקפה ומורכבותה.  

ללוחות   גם  זה  בהקשר  מופנית  המציעים  לב  תשומת 
שבסעיף   המוסכמים  והפיצויים  לנספח    5הזמנים 

 השירותים המצורף לחוזה.  

א'   נספח  .7
  נספח  -להסכם 

 השירותים 

האם   4.7סעיף  להבהיר  ונדליזםמבוקש  של  תשלום  ה,  במקרה 
יהא שניזוק,על    לספק    בנוסף  הרכיב/מוצר/אביזר 

 . תחזוקהלעבודה ה שעות ל

כן. במקרה של ונדליזם, תשולם לספק תמורה הן ביחס  
לשעות עבודה שיושקעו על ידו בפועל והן ביחס לעלות  
סעיף   להוראות  בכפוף  שניזוק  הרכיב/מוצר/אביזר 

 להסכם.  24.6.1

  


