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  2022ביוני  23
 כ"ד בסיוון, תשפ"ב 

 24332סימוכין: 
 
 

 
 

 המקומית במועצה ספציפיים ציבוריים מקרקעין גבי על אחר ציוד /מתקנים /אנטנות להצבת הצעות להגשת סלולריות לחברות 2/2022' מס קורא קולהנדון: 
  הבהרה לשאלות נוסף מענה - גדרה

 
 

פרסמה המועצה מענה לשאלות הבהרה. לאחר מיכן נתקבלו מספר שאלות נוספות ובכללן בקשה להארכת מועד להגשת הצעות לקול הקורא,  13.6.2022ביום 
אלות יחד עם מענה זה מהווים מענה כולל של שאלות ההבהרה, כאשר לגבי הש 13.6.2022לפיכך מתפרסם מענה נוסף. מובהר בזאת כי מענה המועצה ביום 

שכן במענה  הנוספות שהועלו במסגרת מכנה נוסף זה המהווים חידוד לשאלות שעלו במענה הראשון, הרי שלגביהם ברי כי יחולו התשובות של מענה נוסף זה )
 הבקשות נדחו(.  -הראשון לפני חידוד השאלות

 
 

( לקול הקורא(, 4()3)11או לחבר המועצה ) שנדרש כתנאי סף על פי סעיף מובהר, כי הוסף לנוסח קול הקורא נוסח הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/
 (. 3ונשמט מהנוסח המקורי ) מסומן שם כנספח 

 
 

. המציעים וממענה נוסף זה אלו, מתפרסם באתר נוסח חדש של הקול הקורא המכיל את השינויים שנבעו משאלות ההבהרהנוספות במקביל לפרסום תשובות 
כמו כן מודגש , כי לאור הבקשה שהועלתה בשאלות ההבהרה הנוספות הצעתכם על גבי הנוסח המתוקן אשר יחליף את הנוסח שפורסם. מתבקשים להגיש את 

 . 13:00לא יאוחר מהשעה  7.7.2022 -נדחה מועד ההגשה ליום חמישי ה
 
 

 בהתאם לכל האמור לעיל, להלן תשובות המועצה לנוסח שאלות ההבהרה: 
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המסמך או הנספח או  דמס"
הפרק  אליו 

 מתייחסת ההבהרה 

סעיף 
 רלבנטי 

 

 התשובה נוסח השאלה 

ההואיל  הסכם המסגרת .1
 הרביעי

נדרשת הבהרה ) ותיקון הנובע 
מכך( כי האמור באשר "לכל 
האנטנות הקיימות ו"לכל אנטנה 
נוספת" מתייחס לשטחים 

 ציבוריים בגדרה. 

 הבקשה מאושרת. 
שלאחר המילה: "הקיימות" יבואו המילים "בשטחים הציבורים הנוסח יתוקן כל 

שבתחומה". ובהמשך לאחר המילים: "שבכוונתה להקים בתחומי", יתווספו 
המילים : השטחים הציבוריים שבגדרה". ובהמשך במקום המילים: "כל הקמת 

אנטנה בתחום גדרה" יבואו המילים: "כל הקמת אנטנה בתחומי השטחים 
רה". ובהמשך במקום המילים: "בתיאום עם גדרה" ירשם: הציבוריים שבגד

 "בתיאום עם המועצה המקומית גדרה".
 : לאחר הטמעת השינויים, להלן הנוסח המתוקן במלואו

והחברה מתחייבת במסגרת ביצוע הסכם זה ליידע את גדרה ביחס לכל הואיל "
פת בתחומה וביחס לכל אנטנה נוסבשטחים הציבוריים שהאנטנות הקיימות 

גדרה והואיל והחברה השטחים הציבוריים שבשבכוונתה להקים בתחומי 
גדרה תבוצע מי השטחים הציבוריים שבמתחייבת כי כל הקמת אנטנה בתחו

  ."גדרה ובהתאם להוראות החוקהמועצה המקומית בתיאום עם 
כפועל יוצא מכך ) מההבהרה מס'   2סעיף  הסכם המסגרת .2

ג.ד.ס(, נדרש הבהרה   –שלעיל  1
ותיקון הנובע מכך( כי "הפריסה )

מתייחסת  2המחודשת" בסעיף 
 לשטחים הציבוריים בגדרה. 

 אושרת. הבקשה מ
בשורה הראשונה של הסעיף לאחר המילה: "בתחומי" הוספו המילים: "השטחים 

 . הציבוריים שב.." וההמשך "גדרה
 : במלואוהמתוקן לאחר הטמעת השינויים, להלן נוסח הסעיף 

הצדדים מסכימים לפעול בשיתוף פעולה לפריסת מחודשת של אנטנות החברה "
בשני אתרים כמפורט במסמכי קול גדרה,  השטחים הציבוריים שבבתחומי 

 .האחד באזור שכונת גולדה והשני באזור התעסוקה" –הקורא 
 הבקשה מאושרת.    3סעיף  הסכם המסגרת .3

בשורה הראשונה של הסעיף, לאחר המילה :" "בתחומי" יתווספו המילים: 
"השטחים הציבוריים שב.. ")גדרה(. ובהמשך, לאחר המילים : "תבוצע בתיאום 

 עם" יתווספו המילית: "המועצה המקומית". 
 : לאחר הטמעת השינויים, לאחר נוסח הסעיף המתוקן במלואו

המועצה המקומית תבוצע בתיאום עם הקמת אנטנות נוספות בתחומי גדרה  "
 "גדרה, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות החוק

נתבקשה דחיית מועד ההגשה של   כללי .4
 .7.7.2022קול הקורא ל 

 הבקשה מתקבלת. 
 לקול הקורא. 12, בסעיף 13:00לא יאוחר מהשעה  7.7.22תוקן מועד ההגשה ל 
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