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)הקמת שלב א'( 

LED מסכי תוצאות בטכנולוגיית

הודעת תיקון
הננו להודיע על תיקון תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם.

להלן הנוסח המתוקן והמחייב של תנאי הסף:
על כל פונה לעמוד לפחות בדרישות הבאות )במצטבר(, שהינן תנאי הסף לעמידה בהליך המיון 

המוקדם: 
הפונה הינו יצרן המסכים המוצעים בבקשתו. א. 

לחילופין:  
הפונה משמש, במועד הגשת הבקשה, נציג רשמי של יצרן המסכים, יבואן מורשה מטעם   
יצרן המסכים, תאגיד-בת שלו או מפיץ מורשה מטעמו בישראל, וברשותו הצהרת יצרן 

המסכים ]נספח ד'[, אותה יצרף לבקשתו.
הפונה הינו בעל ניסיון בהתקנה ובתחזוקה של מסכי חוצות בטכנולוגיית LED ובכלל זה  ב. 
התקין בין המועדים 01/01/2008 עד 31/12/2011, באתרים שונים בישראל או בעולם, 
לפחות 4 מסכי חוצות LED חיצוניים קבועים ששטח כל אחד מהם הינו לפחות 10 מ"ר. 

הבקשה קיבלה ציון איכות של 70 ומעלה )מתוך 100( במסגרת הבדיקה וההערכה המקצועית  ג. 
)שלב ב' של הליך זה(.

לפחות 6 מסכים מהדגם המוצע בבקשה של הפונה )או הדומים להם ו/או מהווים דגמים  ד. 
קודמים של אותו מסך(, בשטח של 40 מ"ר כל אחד לפחות, הותקנו באצטדיוני ספורט בעולם 

החל מיום 1 בינואר 2009.
)למען הסר ספק, הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם מסכים כלשהם אכן דומים למסכים   
המוצעים בבקשה של פונה פלוני ו/או מהווים דגמים קודמים של אותו מסך, תיעשה על 
ידי המזמינה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן הבקשה הנבחנת. 

קביעה זו תחייב את הפונים לכל דבר ועניין(.
על הפונה להיות בעל מחזור עסקי ממכירת, מהתקנת וממתן אחריות ושירות למסכי חוצות  ה. 
בטכנולוגיית LED בהיקף שלא יפחת מ- 1,000,000 )מיליון( ש"ח )לא כולל מע"מ( לשנה 

במהלך כל אחת מן השנים 2009 ו-2010.
ברשות הפונה כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976: ו. 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק נאמן למקור ממנו, המעיד כי הוא   .1
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 
ערך מוסף, התשל"ז 1976 )להלן - חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג 
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי 

חוק מע"מ.
תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המפורט בנספח   .2

ב'.  
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים המעידים כי הוא ממלא אחר התנאים   
כאמור לעיל תשלום דמי ההשתתפות בהליך, בסך של 500 ₪ כולל מע"מ, עד ליום 
17.02.2012 - מהווה תנאי מוקדם להגשת בקשה להשתתף בהליך. התשלום בעד ההשתתפות 
במכרז יבוצע בבנק הדואר לזכות חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה בע"מ ח-ן מס' 611144 
בבנק הפועלים סניף 700 )רח' הנביאים חיפה(. מסירת מסמכי ההליך לרוכש תיעשה כנגד 
מסירת שם הרוכש, כתובת, מס' טלפון, מס' פקסימיליה ושם נציג המציע בהליך זה וכנגד 
קבלה מבנק הדואר על התשלום כאמור. העתק הקבלה יצורף  לבקשה ליטול חלק בהליך. 

סכום זה לא יוחזר בכל מקרה ובשום נסיבות.
את חוברת ההליך ניתן לקבל עד ליום 17.02.2012 במשרדי חברת קידן בע"מ ברח' טשרניחובסקי   
35, חיפה, טלפון 04-8332994,  בימים א' - ה' ובשעות 16:00 - 08:30. מסירת חוברת ההליך 

תיעשה כנגד קבלה על תשלום דמי ההשתתפות בהליך.
המועד האחרון להגשת בקשות להשתתף בהליך )'היום הקובע'( נדחה ליום 29/02/2012 בשעה 

.15:00
הודעת תיקון זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הליך המיון המוקדם ואין בה כדי לגרוע 
מהתנאים המפורטים במסמכי הליך המיון המוקדם, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה 
בין האמור בשאר מסמכי הליך המיון המוקדם לבין האמור בהודעת תיקון זו, יגבר האמור 

בהודעת תיקון זו.
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