
 

 

 

 

 26.5.2020תאריך: 
 לכבוד

 2020/14המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2020/14פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
, 149ח"ח  6720גוש  11יש" הישן בגני תקווה, רחוב הנגב להשכרת מבנה "בית הקש

 לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

 כללי:

 הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 :מכרזבמענה המועצה להבהרות מאת המשתתפים להלן 

 תשובה שאלה מס"ד
קודם כל ברצוני לברר לגבי הסעיף שאי אפשר להזיז  1

האם זה כולל גם קירות או שקעים תשתיות. 
 .ואינסטלציה לפי דרישות משרד הרווחה

המצריכות היתר מדובר בתשתיות יובהר כי 
 .)שינוי תשתיות אינסטלציה( בנייה

ניתן לבצע שינויים אלו בתיאום ובאישור 
 מראש מול המועצה.

שינויים פנימיים ל יובהר כי בכל הנוגע
בל אישור ניתן לבצע ולק -במערכת המחשמל 

 .חשמלאי בודק לאחר ביצוע

וא רק לעוסק מורשה. מדוע לגבי הסעיף שהמכרז ה 2
הוא לא גם לעמותות כמו בכל המכרזים ברחבי הארץ 
והאם גם עמותה שיש לה מלכ"ר ומפעילה מעונות יום 

 כן תוכל לגשת למכרז

עמותה באמצעות ניתן להגיש הצעה יובהר כי 
  רשומה כדין ברשם העמותות.

 כן. ?האם יש מעלית לקומה שנייה לנכים 3

הקרקע.  מ"ר בקומת 346-ם יש חצרות בנוסף להא 4
 ?ואם כן כמה מטר והאם הם מגודרים

פי  קיים עלהמצב הלא יחול שינוי בחצרות/
גבול כלומר, הקיים למבנה.  היתר הבנייה

ת עד לגדר המקיפה אטח השכירות הוא ש
 המבנה

ר מארנונה למקום באם יפעל מעון יום האם יינתן פטו 5
 כמו בכל הארץ

פטור/הנחה מארנונה ינתן בהתאם להוראות 
הדין בשים לב לשימוש שיעשה במושכר. למען 

על הסדר הטוב יצויין כי מעונות יום מוכרים 
אים זכעל פניו,  ,פי חוק הפיקוח על מעונות
  לפטור מלא מחיוב ארנונה.

מרשתי, שהינה בעלת הניסיון והרזומה בניהול גני  6
ילדים, מעוניינת לפעול יחד עם שותף בקשר עם 
הפעלת הגן שבנדון )ייסוד חברה משותפת(. האם 
מאושרת הגשה של מרשתי תחת העוסק המורשה 

ו לאחר ס' יתוקן באופן ב ההסכם, –מסמך ד' 
 , יתווסף הסעיף הבא:18

 אי הסבה 18.1"

מתחייב בזאת לא להעביר, או להסב, השוכר 
או להמחות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 



 

 

 

 

 תשובה שאלה מס"ד
שלה, כאשר בשלב מתקדם יותר, ככל ומרשתי תזכה 

 במכרז, תפתח חברה משותפת יחד עם השותף
באיזה אופן שהוא, את התחייבויותיו או 

אחר, לצד ג' לשוכר או זכויותיו על פי ההסכם, 
וזאת מבלי לקבל את הסכמתה ואישורה 

. אין באמור לעיל המועצה מראש ובכתב של
ו/או להעסיק לבחור השוכר ע בזכות כדי לפגו

בשמו ומטעמו ובלבד שלא יהיה בכך ם עובדי
 .על פי ההסכםכדי לשחררו מהתחייבויותיו 

לתת המועצה אין באמור לעיל, כדי לחייב את 
של הסכמה להעברה, המחאה, או הסבה 

 ."באיזה אופן שהואההסכם 

)א( מדיניות לעניין הקפאת דמי  -הבהרות מסחריות 7
שכירות במקרה של קורונה. )ב( סכום הארנונה בגין 

 הנכס

קיים ככל שתתהנושא יבחן באופן פרטני )א( 
מגבלת פעילות חוקית במושכר, כאשר ככל 

ם פעילות לא ניתן יהיה לקיישעל פי החוק, 
כלשהי, המועצה תקפיא את דמי השכירות 

  ין תקופה זו.בג

לעיל. יובהר כי ככל  5מענה בס'  )ב( ראו
הארנונה חיוב  –שתתקיים פעילות גן ילדים 

בגין גן ילדים הינו בדומה לחיוב מגורים, 
  .וזאת על פי צו הארנונה למועצה

אך לא ניתן לי כול אישור על  ם המציעי הייתי בסיור  8
 לצרף אישור על כךז שיש 8כתוב בסעיף  כך.

י לפיכך יובהר כהסיור אינה חובה. השתתפות 
אישור על השתתפות להצעה, לא נדרש לצרף 

 .בסיורהמציע 

מרואה החשבון או ה )8מסמך יש לצרף לסעיף  איזה 9
 ?הבנק(

ה(. יכול להיות 8ראה האמור בסעיף המדובר )
מסמך מהבנק או מסמך מרואה החשבון 
ובלבד שהמסמך יעיד על איתנות פיננסית 

 .ד.6כנדרש בתנאי הסף בס' 

מה סכום הארנונה החודשית בגין המבנה שעל  10
 ?הזוכה/ השוכר יהיה לשלם

 לעיל. 7וס'  5ראו מענה בס' 

בעקבות משבר הקורונה ולוחות הזמנים, אנחנו  11
מוצאים את מסגרת המכרז מאוד קשה עד לא 
ריאלית למי שאינו פעיל היום בישובכם. כפי שאתם 

הרשמות לגני ילדים לגיל הרך בוודאי יודעים 
מתבצעות בינואר, פברואר לשנה הבאה, המכרז 
יסתיים בסוף החודש וההכרזה על זוכה המכרז 

בתחילת יוני, זו תקופה בה הרוב המוחלט כבר  תהיה
 רשומים לשנה הבאה.

הדבר מייצר יתרון משמעותי לכל מי שבעל גן קיים 
י שאינו אצלכם שיכול לעבור למבנה המוצע, לעומת מ

פעיל היום ביישוב ויאלץ להפעיל את הגן בתפוסות 
תפעוליים לפחות בשנה  נמוכות מאוד ובהפסדים

 הראשונה לפעילותו בעקבות מסגרת הזמנים.

בחוברת המכרז רשום שניתן לדון בנושא הגרייס, 
אנחנו רוצים לקחת חלק במכרז ובטוחים שאנחנו 

היה ברור נעשה עבודה מעולה, אבל חשוב לנו שהכל י
טרם הגשת ההצעה, עם מי ניתן לדון על תקופת 
הגרייס? זהו הפרמטר היחיד ממנו אנחנו חוששים 

 בהתחשב בתיזמון המכרז.

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי בהוראות 
 המכרז.

מוגבלת לתקופה תקופת ה"גרייס" יובהר כי 
ממועד החתימה על ההסכם  חודשים 4עד של 

הוצאת היתר מתאים הליכי וזאת לצורך 
 לפעילות במבנה. 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


