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הצבת מתקנים סלולריים בתחומי הקו האדום של הרכבת  בנושא )RFI(פניה מוקדמת לקבלת מידע  452/2021הליך_

 1הודעת הבהרה מספר  -הקלה עבור נת"ע

 

) בנושא הצבת מתקנים סלולריים  RFIפניה מוקדמת לקבלת מידע (  452/2021הליך    למסמכיבהמשך   .1
נת"ע  עבור  ועדת המכרזים  ")ההליך(להלן: "  בתחומי הקו האדום של הרכבת הקלה  , מצ"ב תשובת 
 . המכרז לשאלות ההבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי  

נתיבי    –  לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"עיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח   .2
, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.  ")החברה " או "נת"עתחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

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

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

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .4
 במסמכי המכרז. 

ך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת  אין להסתמ .5
המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  
הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו  

 טעם נת"ע, ככל שיישלחו.  מ

 המציע יחתום על הודעה זו באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.   .6

גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש   .7 ו/או  אינו משנה  זה  האמור במכתב הבהרה 
 אחרת.  

 

 

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



 

 מענה נת"ע  שאלה ה סעיף מס"ד

1. 5.2.4   
 

5.2.5 

לקבל מיקום מדוייק מבוקש 
וגובה של התורן שניתן להקים 

 בכל נקודה  

של    המיקום האדום  הקו  תוואי  כל  הרכבת  לאורך 
החברה   בין  בתיאום  יקבע  המדויק  המיקום  הקלה, 

 המקימה לחברת נת"ע.  

נקבע   ויצטרך להיקבע במסגרת  עדיין  גובה התורן לא 
 . חברת נת"עעבודה פרטנית בתיאום עם  

להיות    ה מטר ועשוי  6  ואכי גובה כבלי החישמול ה  נציין
הדדית מגנטית  אלקטרו  עמודי    השפעה  גובה  כי  וכן 

 מטר.  8.5התאורה הוא  

 בשלב זה לא יתקיים סיור ע"י חברת נת"ע. האם יתקיים סיור מקדים?   .2

לקבל אומדן של דמי   נבקש  .3
שכירות אותם בכוונתכם  

 לדרוש  

 הבקשה נדחית. 

בינוי    .4 עבודות  על  מדובר  האם 
גבי   על  תרנים  הצבת  לצורך 

 בסיסי בטון? 

 

ויבוצעו ע"י    הבינוי יהיו ככל שיידרשו בהמשך עבודות  
 .החברה המקימה

האם מדובר על אתרי תשדורת   .5
WiFi )Train to Ground ( 

 

 לא, מדובר על הקמה של אנטנות סלולריות. 

אתרי    .6 הקמת  על  מדובר  האם 
 חברת סלולר? 

 

הכוונה היא להקמת אנטנות סלולריות לשימוש מסחרי  
 של החברות.
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