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 "א תשפאייר  ב כ'

            לכבוד 
 01/2021משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ.,

 01/2021מכרז פומבי מס'  –2מסמך 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 
 בהליך 

 תשובה שאלה 

1. 
 

  2ב' סעיף 9
,  בטבלה

 11עמוד 

הואיל והזוכה במכרז תספק בין השאר את שירותי התוכן 
, אזי, לא ניתן לחלוק כי  1שבנספח ג'  14המפורטים בסעיף  

השירותים  סוג  במתן  במכרז  המציעות  של  ניסיונן 
הנדרשים, אמור להוות את אחת מאמות המידה לבחירת 

 הזוכה במכרז. 
המידה  שאמת  מרגע  בשוגג,  הנראה  וכל  זאת,  עם  יחד 

ו/או  מתייחסת   מקומיות  רשויות  עם  לניסיון  ורק  אך 
המציעות  לניסיון  מתייחסת  ואינה  עירוניים,  תאגידים 
הם  אפילו  אחרים,  לארגונים  שירותים  סוג  אותו  במתן 
אמת  יוצא,  כפועל  אזי,  התמחות,  מאפייני  אותם  בעלי 
תכליתה,  את  משרתת  אינה  הנוכחיים  בתנאיה  המידה 

ע שניסיונו הרלוונטי  עלולה לפגוע במועצה עקב בחירת מצי
שלא  פוגעת  היא  אחרות,  מציעות  משל  נחות  זה  בתחום 
של  העיסוק  בחופש  לפגוע  עלולה  ואף  בשוויון  לצורך 
נאמד  היה  ניסיונן  אילו  במכרז,  לזכות  שיכלו  מציעות 

ולהלן    ובכפוף לעקרונות המכרז הציבורי והפסיקה כהלכה  
 נסביר מדוע: 

נדרשים מספר סוגי   .1 ניהול תוכן  לצורך מתן שירותי 
ומקצועי   ניהולי  אופי  בעלי  חלקם  התמחויות. 
ונציין,   נקדים  בלבד.  ביצועי  אופי  בעלי  ויתרתם 
הספק   שבהם  בתחומים  השירותים  במתן  שבעוד 
לניסיונו   חשיבות  יש  המקצועי  לניהול  אחראי 
העבודה,   תהליכי  הארגונית,  התרבות  עם  והיכרותו 

הפרסומים    ממשקי מושא  של  היעד  וקהל  העבודה 
הרי   השירותים.  את  מספק  הוא  לו  הארגון  בסוג 
הביצועי   האופי  בעלי  השירותים  לתחומי  שביחס 
עם   הספק  של  לניסיונו  משמעות  שום  אין  בלבד, 
במתן   ואיכותו  דומים  מאפיינים  בעלי  לקוחות 
להיקף   ישר  ביחס  ורק  אך  עומדת  אלה  שירותים 

 ים אלו לכל סוגי הארגונים.  ניסיונו במתן שירות 
ורק   .2 אך  לספק  נדרש  הספק  כאשר  בהתאמה, 

מבצע   והלקוח  הואיל  ביצועי  אופי  בעלי  שירותים 
בעצמו ועל אחריותו את מרכיבי העבודה הניהוליים  
המקצועיים שזה המקרה במכרז המועצה, אין שום  
משמעות לניסיונו של הספק עם סוג הארגון שלו הוא  

 תוכן.   מעניק שירותי ניהול

א' ההתמחויות   בנספח  מכלול  מפורטים  זה  למסמך 
מהם  ואיזה  אופיים,  תכנים,  ניהול  בתחום  הנדרשות 
נדרשים במכרז המועצה. המסקנה החד משמעית העולה 
מתוכן הנספח היא שאיכות השירותים שיעניק הספק עבור 
מושפעת  אינה  במכרז,  הנדרשים  התוכן  שירותי  סוג 

רש עם  המציע  של  תאגידים מניסיונו  ו/או  מקומיות  ויות 
עירוניים ולו רק בשל כך, יש לתקן את תנאי אמת המידה 
באופן שתביא בחשבון גם את ניסיונן של המציעות במתן  
שירותי תוכן לכל לקוח באשר הוא, על אחת כמה וכמה, 

 הבהרה:
התוכן   ניהול  שירותי  במסגרת 
למועצה,  הזוכה  הספק  שיספק 

הספק היתר,  יידרש  בין  לבצע , 
רלוונטית לרשויות  שהינה  בקרה  

התוכן  מקומיות על  היתר,  בין   ,
 .  המועבר לצורך פרסום 

 
הבקשה  זאת,  עם  יחד 
וסעיף  חלקי,  באופן  מאושרת 

שבסעיף    2 .ב., 9בטבלה 
 ישונה כדלקמן: 

 
המציע   סיפק  לו  לקוח  כל  בגין 
בין   תוכן,  ועריכת  ניהול  שירותי 

, תינתן נקודה  2018-2020השנים 
ל  ועד  לנקודות    3-אחד 

בגין   לקוחות    3מקסימאליות 
 כאמור.  

 
בגין כל רשות מקומית או תאגיד  

בפקודת  עירוני   כהגדרתו 
המציע   סיפק  לו  העיריות, 
בין   תוכן  ועריכת  ניהול  שירותי 

, תינתן נקודה  2018-2020השנים 
ל ועד  נקודות    3-אחת 

בגין   רשויות    3מקסימאליות 
 ו/או תאגידים כאמור. 

 
רשות   לקוח/  כל  עבור  למלא  יש 
עירוני   תאגיד  או  מקומית 
את  העיריות,  בפקודת  כהגדרתו 

   ך ד'.במסמהמפורטת הטבלה  
 

הניקוד  טבלת  מטה  מצ"ב 
לאחר  מעודכנת  .ב.  9בסעיף  

במסגרת   השינויים שנערכו 
, 2-ו  1הבהרות    מסמכי

שצורפה  הטבלה  את  המחליפה 
 במקור למסמכי המכרז.  

 
 

ד', יש להוסיף    2בסעיף   למסמך 
אפשרות   גם  השנייה  לעמודה 

מקומית/    :לרשום רשות  לקוח/ 
עירוני ד'   תאגיד  מסמך  )מצ"ב 

ד'  מסמך  את  המחליף  מעודכן 
 . (1שצורף למסמך הבהרות מס'  
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ניהולי   אופי  בעלי  שירותים  מתן  גם  כולל  זה  ניסיונו  אם 
 ביצועי. מקצועי ולא רק בעלי אופי תפעולי /

  

מסמך  .2
הבהרות מס'  

 5סעיף   1

לאור כך שבמכרז נדרש גיבוי, ולא מוזכר שרידות,  
ובשאלות ההבהרה נדרשת שרידות, מבקשים להבהיר  

רכיבים נדרשת  לאיזה רכיבים נדרש גיבוי ולאיזה 
 שרידות. 

 

 הבהרה:
הבקר  ברמת  שרידות  נדרשת 
המסך  כרטיסי  את  יזין  אשר 
שתקלה   כך  לולאה  בצורת 
לא   במסך,  אחד  בכרטיס/מודול 
של   הפעולה  ביתר  תפגע 

 המודולים במסך. 
.ד  4סעיף  .3

,  להסכם
   50עמוד 

עד   רק  הספק  אחריות  את  לפיכך  להגביל  מבוקש 
מכן תעבור האחריות  לסיום תקופת האחריות. לאחר  

שירות   מהספק  להזמין  תוכל  אשר  המועצה  אל 
 תחזוקה בתשלום 

 :הבהרה
לסיום   עד  הינה  הספק  אחריות 
תקופת האחריות בהתייחס לכל  
במכרז  כהגדרתה  שילוט,  מסך 

 ובחוזה.  
.ג  20סעיף  .4

,  להסכם
 57עמוד 

מבוקש שלגבי כל חילוט של ערבות בנקאית, תופנה קודם 
 הספק והתראה מוקדמת. לכן פניה אל 

 הבקשה מאושרת באופן חלקי:
חילוט הערבות הבנקאית, ייעשה  

של   מוקדמת  להודעה    7בכפוף 
 ימים מראש בכתב.  

 .ב 7סעיף  .5
,  להסכם

 51עמוד 

 250מבקשים לשנות את המחיר פר קריאה למינימום של  
 ש"ח 

  הבקשה נדחית.

א'   15סעיף  .6
,  להסכם

   56עמוד 

המילים "מלא ובלעדי" תבואנה המילים  במקום  .א
 . "על פי דין"

אחרי המילים "הפסד או אובדן" תבואנה   .ב
 המילים "להם הוא אחראי" 

 

 הבקשה נדחית. .א

  הסיפא   נדחית.  הבקשה   .ב
שיירשם    תתוקן כך 

המילים   הפסד "לאחר 
"להם הוא  :  כך  או אובדן",

אחראים   מטעמו  מי  ו/או 
   כאמור לעיל".

ב'   15סעיף  .7
,  להסכם

   56עמוד 

)ב( לעיל לא יחול לגבי  15תתווסף הסיפא "האמור בסעיף  
שייגרמו  דין  פי  על  להם  אחראית  המועצה  אשר  נזקים 

 לעובדים" 
 

 הבקשה נדחית.

ג'   15סעיף  .8
 להסכם  

אחרי המילים "מכל עילה שהיא" תבואנה המילים  
 "שהקבלן אחראי להם על פי דין" 

תבוטלנה המילים "ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה"  
 המקומות בסעיף(  2 -)ב
 

 הבקשה נדחית.

ח'   15סעיף  .9
 להסכם  

אחרי המילה "בגין מעשי " תבואנה המילים "נזק  
 שהקבלן אחראי לו על פי דין אשר נגרם כתוצאה ממעשי" 

 

 הבקשה נדחית.

נספח ביטוח   .10
,  2סעיף 
 62עמוד 

"בנספח זה" תבואנה המילים  אחרי המילים  .א
 . ")למעט בביטוח אחריות מקצועית("

תבוטלנה המילים "כל אדם אחר ... בביצוע   .ב
 העבודות" 

 

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית. .ב

נספח ביטוח   .11
,  6סעיף 
 62עמוד 

 במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה "רשאי" 
 תבוטלנה המילים "וכל הבאים מטעמם" 

 

 ת.ונדח ותהבקש

נספח ביטוח   .12
,   9 סעיף
 62עמוד 

אחרי המילים "הנושא באחריות" תבואנה   .א
 .המילים "על פי דין"

תבטאנה   .ב נזק"  ו/או  אובדן  "כל  המילים  אחרי 
 המילים "שהוא אחראי להם על פי דין" 

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית. .ב

נספח ביטוח   .13
,  11סעיף 
 63עמוד 

אירוע"   "בקרות  המילים  המילים  אחרי  תבואנה 
 "במהלך ביצוע העבודות הקבלניות" 

 הבקשה נדחית.

נספח ביטוח   .14
 28סעיף 

במקום המילים "הפוליסות כוללות" תבואנה המילים  
 "הפוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים כוללת" 

 הבקשה נדחית.
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  2.6סעיף  .15
 66עמ' 

 .הבקשה נדחית מבקשים לבטל את הסעיף  

עמ'   4סעיף  .16
67 

במקום המילים "ביטוח אחריות מקוצית לקבלן ולעובדיו  
"ביטוח בגין אחריותו  :  וגם/או לקבלני " תבואנה המילים

 . של הקבלן על פי דין לרבות בגין קבלני"

 הבקשה נדחית.

 4.1סעיף  .17
 47עמ' 

"הנובע ממעשה" תבואנה המילים "בגין   :במקום המילים
 . מעשה"

 הבקשה נדחית.

עמ'   5סעיף  .18
67 

המילים המילים   :אחרי  תבואנה  הקבלן"  של  "אחריותו 
 "על פי דין" 

 הבקשה נדחית.

 5.2סעיף  .19
 67עמ' 

המילה נזקים   :במקום  "בגין  המילים  תבואנה  "עקב" 
 . שהקבלן אחראי להם אשר נגרמו עקב"

 הבקשה נדחית.

 5.3סעיף  .20
 67עמ' 

המילים ...   :תבוטלנה  יחריג  לא  מבטח  האמור,  אף  "על 
 . מקרה הביטוח"

  הבקשה נדחית.

 6.2סעיף  .21
 68עמ' 

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 6.3סעיף  .22
 68עמ' 

 .הבקשה נדחית . מבקשים לבטל את הסעיף 

 6.5סעיף  .23
 68עמ' 

 .הבקשה נדחית . תבוטלנה המילים "ו/או שלא לחדשם"

 6.6סעיף  .24
 68עמ' 

 . תבוטלנה המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם" .1
 . תבוטלנה המילים "או רכוש של המועצה" .2
תבוטלנה המילים "על אף האמור, מבטח לא יחריג ...   .3

 . מקרה הביטוח"

 הבקשה נדחית. .1
 .הבקשה נדחית .2
 .הבקשה נדחית .3

 6.7סעיף  .25
 68עמ' 

החוזה"   .1 להוראות  "בהקשר  המילים  אחרי 
אחריות   ביטוח  ")למעט  המילים  תבואנה 

 .מקצועית"
 ". תבוטלנה המילים "וכל אדם ו/או גוף .2
המילים   .3 הקשור  תבוטלנה   ... אליו  "זיקה 

 . לעבודות"

 .הבקשה נדחית .1
 הבקשה נדחית. .2
 הבקשה נדחית. .3

 6.12סעיף  .26
 68עמ' 

במקום המילים "אולם על אף .. מקרה הביטוח " תבואנה 
לגרוע  בכדי  יהיה  לא  כאמור  בביטול  "אולם  המילים 

 . מזכויות המבטח או מחובות המבוטח"

   .הבקשה נדחית

 1נספח ב  .27
,  2סעיף 
 70עמוד 

אחרי המילים "בנספח זה" תבואנה המילים           .1
 . ")למעט בביטוח אחריות מקצועית("

בביצוע           .2  ... אחר  אדם  "כל  המילים  תבוטלנה 
 . העבודות"

 הבקשה נדחית. .1
 .הבקשה נדחית .2

 
 1נספח ב  .28

,  3סעיף 
 70עמוד 

אחרי המילים "מבוטחים נוספים" תבואנה המילים "בגין  
 . אחריותה למעשי ומחדלי הקבלן והפועלים מטעמו"

 הבקשה נדחית.
 

 1נספח ב  .29
,  6סעיף 
 70עמוד 

 במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה "רשאי"  .1
 ". תבוטלנה המילים "וכל הבאים מטעמם .2

 הבקשה נדחית. .1
 .הבקשה נדחית .2

 
 1נספח ב  .30

,  9סעיף 
 70עמוד 

תבואנה   .1 באחריות"  "הנושא  המילים  אחרי 
 .המילים "על פי דין"

תבואנה   .2 נזק"  או  אובדן  "וכל  המילים  אחרי 
 . המילים "שהוא אחראי להם כאמור"

 הבקשה נדחית. .1
 .הבקשה נדחית .2

 
 1נספח ב  .31

,  11סעיף 
 71עמוד 

אחרי המילים "קרות האירוע" תבואנה המילים "במהלך 
 . ביצוע העבודות הקבלניות"

 הבקשה נדחית.

 1נספח ב  .32
 2.5סעיף 

 73 ודעמ

הניתן   ביותר  הקטן  הפריט  "למעט  המילים  במקום 
אנה המילים "למעט רכוש בו פעל המבוטח ולהגדרה" תב 

 . במישרין בעת קרות מקראה הביטוח"

 הבקשה נדחית.

 1נספח ב  .33
 2.6סעיף 

 73 ודעמ

 הבקשה נדחית.   .מבקשים לבטל את הסעיף

 1נספח ב  .34
 2.7סעיף 

 73 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 
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 1נספח ב  .35
 3.1סעיף 

 73 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 1נספח ב  .36
 3.3סעיף 

 73 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 1נספח ב  .37
 3.5סעיף 

 73 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 1נספח ב  .38
 4סעיף 

 74 ודעמ

 " אחרי המילים "אחריותו של הקבלן" תבואנה המילים 
 . על פי דין"

 הבקשה נדחית.

 1נספח ב  .39
 5סעיף 

 74 ודעמ

במקום המילים "ביטוח אחריות מקוצית לקבלן ולעובדיו  
וגם/או לקבלני " תבואנה המילים "ביטוח בגין אחריותו  

 . של הקבלן על פי דין לרבות בגין קבלני"

 נדחית.הבקשה 

 1נספח ב  .40
 25.סעיף 

 74 ודעמ

אחרי המילים "אחריות הקבלן " תבואנה המילים "על פי  
 . דין"

 הבקשה נדחית.

 1נספח ב  .41
 26.סעיף 

 75 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 1נספח ב  .42
 6.4סעיף 

 75 ודעמ

 הבקשה נדחית. . מבקשים לבטל את הסעיף 

 1נספח ב  .43
 6.6סעיף 

 75 ודעמ

 . . תבוטלנה המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם"1
 . תבוטלנה המילים "או רכוש של המועצה" .2
תבוטלנה המילים "על אף האמור, מבטח לא יחריג ...   .3

 . מקרה הביטוח"
 

 הבקשה נדחית.. 1
 . הבקשה נדחית.2
  . הבקשה נדחית.3

 1נספח ב  .44
 6.7סעיף 

 75 ודעמ

אחרי המילים "בהקשר להוראות החוזה"           .1
 . תבואנה המילים ")למעט ביטוח אחריות מקצועית"

 .תבוטלנה המילים "וכל אדם ו/או גוף         .2
הקשור           .3  ... אליו  "זיקה  המילים  תבוטלנה 

 . לעבודות"

 . הבקשה נדחית.1
 . הבקשה נדחית.2
  . הבקשה נדחית.3

 1נספח ב  .45
 6.12סעיף 

 75 ודעמ

תבואנה   " הביטוח  מקרה   .. אף  על   " המילים  במקום 
לגרוע  בכדי  יהיה  לא  כאמור  בביטול  "אולם  המילים 

 . מזכויות המבטח או מחובות המבוטח"

   הבקשה נדחית.

- 1מסמך ג' .46
- פרט טכני מ

 10.17סעיף 
 26עמ' 

נזק   של  במצב  קורה  של    TOTAL LOSSמה  מסיבה 
ונדליזם או כל סיבה שלא תלויה בציוד או בקבלן  ?  והנזק 

 . TOTAL LOSSהוא 

 הבהרה:
סעיף   הוראות  זה  לעניין  ראו 

 למפרט הטכני.   10.18

- 1מסמך ג' .47
 - פרט טכני מ

 11.2.5סעיף 
 27עמ' 

 גם טיפול מגב המסך אינו מצריך פירוק קבינטים . 
 מאחור וגם מקדימה . ניתן לתת את אותו השרות גם 

פירוק  ללא  המסך  בגב  אחורי  טיפול  גם  לאשר  מבקש 
 קבינטים כמובן . 

 הבהרה:
אין דרישה לפירוק קבינט לצורך  
היא   הדירה  השירות.  מתן 
לאפשר פירוק קבינט במידה ואין  

 כל אפשרות אחרת.  
- 1מסמך ג' .48

 - פרט טכני מ
11.5.1 

ניטור  
 ושליטה 

 28עמ' 

 הבהרה: האם ניתן להציע שוו"ע  ?   
מער להציע  לניטור  כניתן  ת 

ובקרה שוות ערך, אולם הקביעה  
בדבר "שווה ערך" הינה בהתאם 

 לאישור המועצה לכך.  

 הבהרה: יום    90מה לו"ז לביצוע ? מקובל   כללי  .49
לביצוע   הזמנים    ,העבודותלוח 

כי יום.    90עד    הינו יובהר, 
רשאית   תהא  להאריך  המועצה 

מועד זה בהתאם לשיקול דעתה  
 הבלעדי.  
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 נספח  לבקשת ההבהרה לשאלה 1 במסמך הבהרות 2
 

 אופי שירות / התמחות  סעיף 
שירות 
כלול 
 במכרז

 הערות

אפיון צרכים / ניתוח שוק / ניתוח מסרים   ---- 
 לפי קהלי יעד. 

ניהולי /  
 לא   מקצועי

הדורשות התמחויות עבודות  
מגזריות ומקצועיות ושבאחריות  

 המועצה. 
קיימים לקוחות המעבירים לספק  
גם את האחריות על תחומים אלה,  
שאז ורק אז, יש יתרון לספק בעל  

 ניסיון במגזר הלקוח. 

 ------ 
קביעת נהלי ותהליכי עבודה / הגדרת  

ממשקי עבודה פנים ארגוניים  / הגדרת  
 ת בעלי תפקידים וסמכויו 

ניהולי /  
 לא   מקצועי

 ----- 

ייזום תוכן, הכנת דרישות לתוכן וניסוחן,  
הכנת דרישות מולטימדיה / קביעת אורכי  

  שידור / קביעת סידרי הפלייליסטים
ומשכם / תיאום וריכוז דרישות מול גופי  

המועצה השונים ואחריות להעברת  
הדרישות לגורם המבצע לרבות מעקב  

 ביצוע. 

ניהולי /  
 לא   מקצועי

 כן ביצועי  התאמת תוכן הנדרשות להצגה במסך  14.1.1
המומחיות אינה תלוית סוג לקוח  
והיא ביצועית גרידה, הדורשת רק 

 וכןהכרה עם  מערכת ניהול הת 

 כן ביצועי  עדכוני תוכן לפי דרישת המועצה 14.1.2

בהיבט האיכותי נדרשים רק זמינות  
הנדרש  SLA -כ"א לעמידה ב

והיכרות עם מערכת ניהול התוכן.  
התמחויות אלה אינן תלויות סוג  

 לקוח. 

14.1.3 
 +

14.1.4 
+ 

14.4.5 

הפקת סרטונים לצורך הצגתם על גבי  
המסכים, הכל בהתאם להוראות והנחיות  

 המועצה.  
 כן ביצועי 

ההתמחות היא בביצוע עבודות  
מולטימדיה והיכרות עם מערכת 

ניהול התוכן ולכן היא אינה תלויה  
בסוג הלקוח, באשר הדרישות 
 ותזמונן נקבעות ע"י המועצה.

 התמחות שאינה תלוית סוג לקוח  כן ביצועי  ובקרת שידור שידור התכנים למסכים   14.1.6
 

   : כללי
מודגש, כאמור במסמכי המכרז, כי הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל   .1

, וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. המציע  תנאי הסף
להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה למכרז זה, באמצעותו, באמצעות אינו רשאי  

 בעל השליטה בו או באמצעות חברת בת של המציע. 

המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או  בנוסף, כאמור במסמכי המכרז,   .2

ולמועצה שמורה    לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהונושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו 

 . הזכות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן

  לא יאוחר   19.05.2021יום  הינו ב מודגש בזאת כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .3

 .  12:00מהשעה  

 .  15:30בשעה  20.5.2021הינו ביום מועד ישיבת פתיחת מעטפות   .4
המכרז,   .5 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על   .6

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

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .7
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ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על  .8

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:         

 
 _________________________ חתימה:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 למסמכי המכרז:   11.ב בעמוד 9סעיף המחליפה את להלן טבלה מעודכנת  
 

- משקל אופן הניקוד  אמת המידה  מס"ד 
סך הכל  

 נק'   40

ניסיון המציע באספקה, התקנה   1
ותחזוקה של מסכים חיצוניים  

להצגת    LEDקבועים בטכנולוגיית  
  6וידאו מלא בגודל של לפחות  
מ"ר, באתרים שונים ברחבי  

   הארץ. 
 
 

  שהוצגו מסכים ה 6לכל מסך מעבר ל 
  2, יינתנו 1.א.3 בתנאי הסףועומדים 
 נקודות.   10עד למקסימום של  נקודות  

המסכים  6לכל מסך נוסף מעבר ל 
,  1.א.3שהוצגו ועומדים בתנאי הסף 
תאגיד  שהותקן ברשות מקומית או  

  כהגדרתו בפקודת העיריות עירוני
  10עד למקסימום  נקודות   2יינתנו 

   נקודות.
יש למלא עבור כל מסך את הטבלה 

 .  למסמכי המכרז במסמך ד'המפורטת 

20   
 נקודות 

ניסיון המציע במתן שירותי   2
 ניהול תוכן לרשויות מקומיות.  

 

 תאגיד עירוניבגין כל רשות מקומית או 
העיריות בפקודת  סיפק    , כהגדרתו  לה 

, בין  המציע שירותי ניהול ועריכת תוכן
אחת,  2018-2020השנים   נקודה   תינתן 

  . נקודות 3עד למקסימום של 

כל   עבור  למלא  או  יש  מקומית  רשות 
בפקודת   כהגדרתו  עירוני  תאגיד 

במסמך  את הטבלה המפורטת  העיריות,
 .  ד'

6  
 נקודות 

כל   שירותי    לקוחבגין  לו סיפק המציע 
השנים   בין  תוכן,  ועריכת  -2018ניהול 

ל2020 ועד  אחד  נקודה  תינתן   ,-3  
בגין   מקסימאליות  לקוחות    3לנקודות 

 כאמור.  

יש למלא עבור כל רשות מקומית או  
תאגיד עירוני כהגדרתו בפקודת 
במסמך  העיריות, את הטבלה המפורטת 

 ד'. 

היקף הכנסות מצטבר בשנים   3
 כולל.   2019עד    2017

  3 -מציע שהכנסותיו המצטברות ב
בתחום התקנה   2017-2019השנים 

, עלו על   LEDותחזוקה של מסכי 
מיליון ₪ לא כולל מע"מ,   3,000,000

בעבור כל  נקודות  1 יקבל ניקוד של
  6עד למקסימום של  מיליון נוסף

 נקודות.

6  
 נקודות 

המלצות מלקוחות להם סיפק,   4
התקין ותחזקה המציע מסכי  

,  LEDשילוט אלקטרוניים מסוג  
 .  1.א. 3העומדים בתנאי סף  

על המציע לצרף שאלוני ממליצים  
,  במסגרת  1.א.3העומדים בתנאי הסף 

מסמך ה'. בעבור כל המלצה, יינתן  
  8נקודות ועד  2ניקוד מקסימאלי של 

המלצות, ובין    4נקודות סך הכל בעבור 
היתר ייבדקו הפרמטרים הבאים: 

איכות ההתקנה, מקצועיות, זמינות  
במסמך   ואיכות השירות, הכל כמפורט 

 למסמכי המכרז.  ה'

הממליצים יידרשו לדרג את המציע  
, כל המלצה תנוקד  ה'  מסמך בכאמור 

נקודות, בהתאם לממוצע  2במקסימום 
הציונים המשוקלל שיינתן על ידי כל 

 . מסמך ה'ממליץ לפרמטרים שב

8 

 נקודות 
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 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 
 מועצה מקומית קדימה צורן 

עלי לומר את האמת כולה  ______________, לאחר שהוזהרתי כי 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  המציעהמציעהנני  בשם  להצהיר  ומוסמך  כי  ,  "(, 
(   LEDמסכי חוצות מסוג  6ות  ( לפח2018-2020המציע סיפק, התקין ותחזק במהלך שלוש השנים האחרונות 

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

 : להלן פירוט ניסיון המציע 

  לקוח ה שם   מס"ד 
לו ניתנו  
 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  •
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ת בבעלות רשות ת/יועירוני  ות/חברהלאו    יות/ת מקומיתת/יו רשולקוח/ות או  המציע סיפק שירותי ניהול תוכן ל .2

 .  2018-2020במהלך השנים  מקומית

הרשות    הלקוח/   שם  מס"ד 
המקומית/ תאגיד  
עירוני לו ניתנו  

 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 

 

שירותי  ___    .4
 ניהול תוכן 

 

שירותי  ___    .5
 ניהול תוכן 

 

שירותי  ___    .6
 ניהול תוכן 

 

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זוזה שמי,  .3

 

  ______________       _____________                           
 חתימת המצהיר                       תאריך                       

 
 אישור                      

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ 
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  
  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.        

     
   ______________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                              
 
 

 
 


