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 "א תשפ אייר ב די"

            לכבוד 
 01/2021משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ.,

 01/2021מכרז פומבי מס'  –1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
  LEDאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוניים מסוג ל

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן
"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר  המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: " 

 למכרז שבנדון:

מיקום  5
 בהליך 

 תשובה שאלה 

מסמך ב'   .1
א'   3סעיף 

   5, עמוד  1

1." הטכני  המפרט  עפ"י  ג'בעוד  המסכים 1מסמך   "
מ"ר בלבד, הרי    6הנדרשים למועצה הם מסכים בגודל של  

מ"ר   18שתנאי הסף מתייחס ללא כל סיבה למסכים בגודל  
את   3)פי   לתקן  נבקשכם  כן,  על  אשר   .)!!! בפועל  מהנדרש 

בגודל של לפחות   מ"ר.   6תנאי הסף כך שיתייחס למסכים 
מבחינת   מינה  נפקא  שאין  להדגיש,  נבקש  לנדרש  מעבר 

לפחות   של  מסכים  בין  מ"ר   6המורכבות במתן השירותים 
 מ"ר.  18למסכים של לפחות 

 
  6מסכים מתוך  3. נבקש לבטל את הדרישה כי לפחות 2

המסכים הנדרשים יהיו מסכים שהותקנו עבור רשויות  
אופרטיבית בכל מקומיות. זאת, כיוון שאין שום משמעות 

תחומי השירותים הנדרשים להיות המזמין רשות מקומית 
והיא אינה נבדלת בסוג השירותים ומורכבותם מלקוחות 

אחרים באף פרמטר. לא רק, אלא שכול שילוט חוצות  
באשר הוא, הוא שילוט החייב ברישוי של הרשות שבה הוא 

מותקן, שזה מרכיב העבודה היחיד הרלוונטי לניסיון עם  
שויות מקומיות, מרכיב המתקיים ממלא בכל חברה  ר

 שעיסוקה הוא בשילוט חוצות.

   הבקשה מאושרת.
 

סף   ויירשם 1.א'3תנאי  ישונה   )
 באופן הבא: 

ותחזק   התקין  סיפק,  "המציע 
האחרונות   השנים  שלוש  במהלך 

לפחות  2018-2020) מסכי    6( 
מסוג   חיצוניים    LEDחוצות 

וקבועים, לתצוגת וידאו, בגודל של  
באתרים    6 אחד,  כל  לפחות,  מ"ר 

 שונים במדינת ישראל.  
מקום שאינו מקורה ובו   –"אתר"  

 . LEDהותקן  מסך חוצות מסוג 
 

הבהרות  למסמך  זה,    מצ"ב 
את  המחליף  מתוקן  ד'  מסמך 
למסמכי  שצורף  ד'  מסמך 

 המכרז המקוריים. 

מסמכי   .2
 המכרז

 כללי 

מתייחסים  ובנספחיו  המכרז  במסמכי  רבים  סעיפים 
את  תקבל  אשר  המועצה  של  אחרות  או  כאלו  לזכויות 
דעתה   שיקול  לרבות  דעתה,  לשיקול  בהתאם  החלטותיה 

 הבלעדי. 
המועצה גוף ציבורי, הכוונה היא כי  למיטב הבנתנו, בהיות  

וכי   והפסיקה  לחוק  בכפוף  יהיה  דעתה   שיקול  מרחב 
סביר   מנומק,  ענייני,  שוויוני,  בסיס  על  יתקבלו  החלטותיה 
ומידתי ולכן, נבקשכם להבהיר למה הכוונה ככל שכוונתכם 

 אחרת.

 הבהרה:
הפניה    ראשית, לסעיף  אין 

ספציפי במסמכי המכרז.  אולם, 
י מקרה,  מרחב בכל  כי  ובהר, 

שיקול דעת המועצה הינו כנדרש 
 בגוף ציבורי.  

מסמכי   .3
  -המכרז

שלבים  
בבחינת  

ההצעות  
ואופן  

הניקוד.  
,  1סעיף 
 11עמוד 

מסכים  של  ותחזוקה  התקנה  באספקה,  המציע  ניסיון 
 חיצוניים...באתרים שונים ברחבי הארץ" 

ועומדים בתנאי סף   6-לכל מסך מעבר ל המסכים שהוצגו 
נקודות. לכל    10נקודות עד למקסימום של    2, יינתנו  1א..  3

מסכים שהוצגו ועומדים בתנאי הסף   6-מסך נוסף מעבר ל
, שהותקן ברשות מקומית או תאגיד עירוני כהגדרתו 1.א.3

יינתנו   העיריות  למקסימום    2בפרודת  עד    10נקודות 
 נקודות.

 להלן,   2 -ו  1בהמשך לשאלות 
זה   .א בסעיף  הניקוד  את  לשנות  מבקשים  אנו 

של   מסך  לגודל  שנדרש    6ולהתאימו  כפי  מ"ר 
 במכרז 

בגוף   .ב מסכים  על  לניקוד  אישורכם  מבקשים 
 . ממשלתי בנוסף

מאושרת. .א בסעיף    הבקשה 
גודל    1.ב.9 ישונה  לטבלה, 

מ הנדרש  מ"ר,    18-המסך 
 מ"ר.   6-ל

נדחית .ב שינוי  הבקשה  אין   .
 מהאמור במסמכי המכרז.  



 
 

   :כללי

כי   .1 בזאת,  שאלות  מודגש  להגשת  האחרון  ליום  המועד  עד  יוארך  למכרז  הבהרה 
 .12:00בשעה  29.04.2021

כי   .2 בזאת  מודגש  כן,  למכרז כמו  ההצעות  להגשת  האחרון  ליום   המועד  עד    יוארך 
 .  :0012לא יאוחר מהשעה   9.05.20211

 בדבר ישיבת פתיחת מעטפות ייקבע בהמשך.  מועד מעודכן   .3
המכרז,   .4 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

ל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  ככ .5

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .6

ידי מורשה החתימה  -חתום כדין על על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא   .7

 מטעמם.

  

מסמכי   .4
-המכרז

שלבים  
בבחינת  

ההצעות  
ואופן  

הניקוד.  
,  2סעיף 
 11עמוד 

ניסיון המציע במתן שירותי ניהול תוכן לרשויות מקומיות 
בגין כל רשות מקומית או תאגיד עירוני כהגדרתו בפקודת 

 העיריות.
ציבוריים,  לגופים  דיגיטליים  במסכים  תוכן  ניהול  שירותי 

הינו   פרטיים  ואף  מבקשים ממשלתיים  אנו  זהה.  שירות 
הסעיף   את   לפתוח  הקודמות  ההבהרה  לבקשות  בכפוף 
לשירותי ניהול תוכן בתחום השילוט הדיגיטלי ולא להגביל  

 את השירות לרשויות מקומיות.

 הבקשה נדחית.

  3.4סעיף  .5
 21עמוד 

נדרשת מערכת גיבוי לניהול תוכן המסכים. אנו    3.4בסעיף  
האם   הבהרה,  עם מבקשים  במערכת  מדובר 

נכנס    2משמע   שרידות,   השני  קורס  שאחד  ברגע  נגנים, 
 לפעולה ? 

 הבהרה:
   נדרשת שרידות מלאה.

  12.1 סעיף  .6
   30עמוד 

בבקר   צורך  אין  דעתנו,  . NOVA STAR 4Kלעניות 
  750הינה   הרזולוציה המקסימלית של המסך בגודל הנדרש  

פיקסלים גובה לכן להבנתנו הדרישה   500פיקסלים רוחב ו  
אינה רלוונטית  K4 {2160X3840 }לבקר שמגיע לרזולוציית  

שעונה   אחר  בקר  לספק  ניתן  האם  הנדרש.  המסך  לגודל 
 לגודל הנדרש שיתן מענה מלא לדרישת המכרז? 

 הבהרה:
ישונ דגם ויידרש    ההבקר 

NOVA 660MCRL. 

סעיף   .7
14.1.5  ,
 31עמוד 

 מי מספק את השידורים החיים? .א
פיזיים   .ב התקנים  בחיבור  לתמוך  אמור  הנגן  האם 

 עידן + ? \יס\חיצוניים כדוגמת ממירי הוט
  האם הסעיף מדבר אך ורק במשיכת נתונים דרך פיד  .ג

מבקשים   אנו  הדבר,  כך     אם  מהמועצה  שיתקבל 
 לדעת באיזה פורמט זה יתקבל?

 הבהרה:
בהתקנים   תמיכה  נדרשת 

 ויזיה וסרימרים. ו לשידורי טל
 

סעיף   .8
14.1.6  ,
 31עמוד 

סעיף זה מדבר על אחריות לשדר את החומר למערכת ניהול  
מקומי?   אצטדיון  על  מדובר  האם  האצטדיון.  של  התוכן 

 מבקשים עוד פרטים. 

 הבהרה:
   יימחק. 14.1.6סעיף 

,  15.1.4ס'  .9
 31עמוד 

לבין סעיף   זה  בין סעיף  ישנה סתירה    -  13.1לעניות דעתנו 
מערכת   לנו  הידוע  פי    BRIGHTSIGNו    CNARIOעל 

בסעיף   זה.    13.1הנדרשות  נגן  מול  אל  לעבוד  יודעות  לא 
 מבקשים הבהרה. 

מסוג   לנגן  ערך  שווה  מוקשח  דיגטלי  נגן  להציע  מבקשים 
NOVA-TB6 

 הבהרה:
במערכת  יתמוך  שיוצע  הנגן 

שבסעיף   התוכן    13ניהול 
 למפרט.  

המועד   כללי  .10 את  להאריך  שאלות  מבוקש  להגשת  האחרון 
 הבהרה.  

 מאושרת.  הבקשה 
להגשת   האחרון  המועד 
עד   יוארך  הבהרה  שאלות 

בשעה   29.4.2021ליום  
12:00.   



 ______________________ שם המציע :
 

 כתובת:        ________________________     
 

 _________________________ טלפון:         
 

 _________________________ חתימה:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 מסמך ד' 

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט    01/2021  מס' פומבי  מכרז  

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן  LEDמסוג   אלקטרוני 
 בקדימה צורן 

 
 תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף 

 ולצורך ניקוד איכות ההצעה  בתנאי הסף  הלצורך הוכחת עמיד 
 לכבוד 

 צורן מועצה מקומית קדימה  

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה  מס'  ת.ז.נושא אני הח"מ, ______________, 

 ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. "(  ________________ מטעם  כ____________  משמש  ומוסמך  המציעהנני  המציע"(,  בשם  כי  ,  להצהיר 
(    LEDמסכי חוצות מסוג  6( לפחות  2018-2020המציע סיפק, התקין ותחזק במהלך שלוש השנים האחרונות 

לפחות   של  בגודל  וידאו  לתצוגת  קבועים,  מדינת   6חיצוניים  ברחבי   שונים  באתרים  אחד,  כל  לפחות,  מ"ר 
 .ישראל

 : להלן פירוט ניסיון המציע 

  לקוח ה שם   מס"ד 
ו  לו ניתנ 

 השירותים 

תאריך  
סיום  

התקנה  
)חודש/  

 שנה( 
 

גודל מסך  
LED 
 
 

Pixel 

Pitch 

 שם יצרן 
 

איש    שם 
הקשר  
בגוף  והתפקיד  

לו ניתנו  
 השירותים  

טלפון איש  
 קשר 
 

1.  
 

      

2.  
 

      

3.        

4        

5        

6        

 להוכחת האמור. יש לצרף תמונה של כל מסך   •

 . אשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה   הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף בטבלה לעיל   שורות ה  •



ל .2 תוכן  ניהול  שירותי  סיפק  מקומיתת/יורשוהמציע  מקומיתת/יו עירוני  ות/חברהלאו    יות/ת  רשות  בבעלות   ת 

 .  2018-2020במהלך השנים  

הרשות המקומית/  שם   מס"ד 
עירוני לו ניתנו  תאגיד  

 שירותים  

תקופת מתן  
השירותים  
)חודש/  

 שנה( 

סוג  
השירותים  

 (  V)יש לסמן 

בגוף לו  איש הקשר  פרטי  
ניתנו השירותים )תפקיד  

 וטלפון( 
 

1.  
 

שירותי  ___  
 ניהול תוכן 

 

2.  
 

שירותי  ___  
 ניהול תוכן 

 

שירותי  ___    .3
 ניהול תוכן 

 

 

 

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זוזה שמי,  .3

  ______________       _____________                           
 חתימת המצהיר                       תאריך                       

 אישור                      
 

הופיע/ה בפני ___________ אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 
מורשה החתימה מטעם   ה/המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו 

המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  
  ות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.        הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונ

     
   ______________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                              
 
 

 


