
 

 

 

 

 6.2.2022תאריך: 
 לכבוד

 2022/1המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2022/1פומבי מכרז  - 3מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 כללי:

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

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

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

 :לשאלות הבהרה מטעם משתתפים במכרזמענה 

 תשובה שאלה סעיף עמוד מס"ד

 כללי כללי 1

מבוקש כי למעט לגבי תצהירים בהם 
נדרשת חתימת מורשי החתימה של המציע 
באישור עו"ד, יתאפשר למציע להגיש את 
מסמכי המכרז כשהם חתומים בחתימות 

החתימה של המציע.  סרוקות של מורשי
לאור כמות המסמכים במכרז, הדבר מייעל 
את תהליך החתימה ואינו גורע מתוקף 
החתימות מאחר וניתן אישור עו"ד כי 
החותמים ע"ג מסמכי המכרז הינם מורשי 
חתימה וכי חתימתם מחייבת את המציע 

 לכל דבר ועניין.

 מתקבלת.הבקשה 

 .נגישמדובר מבנה  האם המבנה נגיש? כללי כללי 2

 ו 3 3
על פי התע"ס מרכז היום נדרש לספק 

 -שעות ביום. מבוקש לשנות מ 6שירות 
08:00-14:00 

 6בהוראות תע"ש רשום "לפחות 
שעות רצופות". לא יחול שינוי 

 בהוראות המכרז.

 4)א(.. 4 4

ו שנים יש לדווח מבוקש להבהיר בין איל
 . יש סתירה בין המבוקשאת היקף הפעילות
 6בעמוד  5בסעיף לבין סעיף 

יובהר כי באשר לתנאי הסף הקבוע 
יחול התנאי  – 4.א.3במסמך ב', ס' 

 הבא:
היקף הפעילות השנתית של המציע "

היה  2017-2019בשנים )מחזור כספי( 
 "₪.מליון  15לפחות 

הנ"ל גובר על כל האמור במסמכי 
 המכרז.

סעיף  4 5
 (1)א()3

שיתאפשר גם מבוקש לשנות את הסעיף כך 
 למציע שהינו עמותה להגיש הצעה במכרז.

 מתקבלת.הבקשה 

6 6 6 
מבוקש להציג הודעת זכייה במכרז. לא 
קיים אישור נותן שירותי סיעוד כמבוקש 

 בסעיף

 מתקבלת.הבקשה 

סעיף  8 7
 )ב(9

מבוקש להבהיר כי מדובר בשני העתקים 
 שהאחד מקור והשני צילום של המקור.

 מתקבלת.הבקשה 

טבלת  13 8
 ניסיון

מבוקש להגיש מודפס ולהוסיף שורות 
 במידת הצורך

 מתקבלת.הבקשה 



 

 

 

 

מבוקשת הבהרה מה באשר לבלאי סביר  3.8 15 9
ומי יישא בעלות של ציוד שהתבלה? כמו כן, 
מבוקש להבהיר כי המפעיל יהיה אחראי 
רק לתחזוקה שוטפת של מרכז היום ולא 
לתחזוקה של מערכות תשתית המבנה 
דוגמת: איטום, ריצוף מערכות אינסטלציה 

 וחשמל ראשיות וכו'.

יובהר כי ככל שמדובר בציוד של 
הבלאי יחול על המועצה,  –המועצה 

אבל היא אינה מחוייבת שבהתקנת 
 ציוד חלופי.

 –ככל שמדובר בציוד של המפעיל 
 הבלאי יחול עליו.

יובהר כי המפעיל מחוייב רק 
לתחזוקה שוטפת של מרכז היום 

ואינו נדרש לביצוע עבודות הקשורות 
עצמו, לתשתיות המבנה או למבנה 

כגון בעניין הדוגמאות המפורטות 
 בשאלה. 

10 15 3.5 
על פי התע"ס מרכז היום נדרש לספק 

 -שעות ביום. מבוקש לשנות מ 6שירות 
08:00-14:00 

 6בהוראות תע"ש רשום "לפחות 
שעות רצופות". לא יחול שינוי 

 בהוראות המכרז.

11 16 4.1.5 
מבוקש להבהיר כי האחריות לנגישות 

פי כל דין חלה על המועצה ולא  המבנה על
 על המפעיל שכן היא בעלת הנכס.

 מתקבלת.הבקשה 

12 16 4.1.10 
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "ככל 
שהמפעיל אחראי לנזק או פגיעה כאמור 

 לפי הדין".

 מתקבלת.הבקשה 

מבוקש להוסיף גם פניות פרטיות והפנייה  4.3 16 13
 מביטוח לאומי.

 .מתקבלתהבקשה 

14 17 6.1.4 
מבוקש לשנות מאחר ודמי ההשתתפות של 
הקשיש הינם עבור השתתפות ביום פעילות 

 ולא עבור ארוחות.

 מתקבלת.הבקשה 

15 18 8.6 

מבוקש לשנות את לוח הזמנים להחלפת 
עובד בהתאם להוראות הדין למתן הודעה 

ימים( וכן כי המנהלת  30מוקדמת )
מתבקשת לנמק כל דרישה כאמור להחלפת 

ימים לא  7עובד. החלפת עובד תוך 
מאפשרת למפעיל הערכות מתאימה וכן 
מטילה על המפעיל הוצאות 

עובדים במקביל,  2-)תשלום שכר ל  גבוהות
העובד המוחלף והעובד הנכנס( לכל הפחות 
בתקופה שבה יתנהלו הליכי סיום העסקה 

 של העובד המוחלף.

הבקשה מתקבלת ובלבד שהמפעיל 
ו להחליף העובד יעשה כמיטב יכולת

בלוח הזמנים הקצר ביותר המחוייב 
 על פי דין.

16 19 9.3.5 
מבוקשת  הבהרתכם, כי מועצה תשתתף ב 

מסך הוצאות חשמל ושאר העלויות  25%
 המוזכרות בסעיף זה

 כמפורט בסעיף.

17 19 9.3 

מבוקש  להוסיף תת סעיף כי היות ומועצה 
הינה בעלים של המבנה, היא תישא בכל 
העלויות אשר קשורות לתשתיות המבנה 

 לרבות מעלית.

. ראו בעניין זה גם מתקבלתהבקשה 
 לעיל. 9וס'  2האמור בס' 

18 19 9.3.5 

מבוקש להבהיר כי המפעיל יהיה אחראי 
רק לתחזוקה שוטפת של מרכז היום ולא 
לתחזוקה של מערכות תשתית המבנה 
דוגמת: איטום, ריצוף מערכות אינסטלציה 

 וחשמל ראשיות וכו'.

. ראו בעניין זה גם מתקבלתהבקשה 
 לעיל. 17-ו 9, 2האמור בס' 

 מתקבלת.הבקשה  מבוקש להוסיף למעט בלאי סביר 9.5 19 19

20 19 12.3 

המזמינה דורשת פעילות מקצועית 
מעמיקה ורחבה וכמו גם פיקוח וניהול 
הכספים לכן לא ייתכן כי לא יילקח בחשבון 
בדוח רווח והפסד תקורה. מקובל כי יש 

 תקורה . 5%לחשב 

 .מתקבלתהבקשה 

הגשת דוח רווח הפסד  -מבוקש לשנות  12.3 19 21
 .לאחר חודשיים קלנדרים

יחד עם זאת,  .מתקבלתהבקשה 
יכולים להיות שינויים ככל שהדבר 



 

 

 

 

ידרש עקב פניית גורם מפקח )כגון 
 משרד הרווחה(.

22 20 4.5 

סוף הסעיף מבוקש להוסיף: "שיפוי ו/או 
ניכויי כאמור על ידי המועצה, ייעשו בכפוף 
לפס"ד חלוט, במסגרת הליך משפטי 
שהמפעיל היה צד לו, אשר מחייב את 

 המפעיל בתשלום למועצה".

 .נדחיתהבקשה 

אחרי המילה "אחראי" מבוקש להוסיף את  17.1 21 23
 המילים :"על פי דין".

 .נדחיתהבקשה 

אחרי המילה "אחראי" מבוקש להוסיף את  17.2 21 24
 המילים :"על פי דין".

 נדחית.הבקשה 

25 21 17.3 

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "פיצוי או 
בסעיף ייעשו בכפוף לפס"ד  שיפוי כאמור

חלוט, במסגרת הליך משפטי שהמפעיל 
היה צד לו, אשר מחייב את המפעיל 

 בתשלום למועצה".

 נדחית.הבקשה 

 4סעיף  32 26
 )ב(

מבוקש להתאים את נוסח התצהיר 
להוראות החוק באופן שיאפשר למציע 
שהגדרות החוק חלות להצהיר שככל 

כאמור שיזכה במכרז יפנה למשרד הרווחה 
()ב(. הנוסח הקיים של 2)א() 1ב2בסעיף 

 הסעיף רחב מדי ויש בו כדי להטעות.

 מתקבלת.הבקשה 

 תצהיר 37 27

תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים. מבוקש 
להתאים את הגדרת "בעל שליטה" לנושאי 
משרה בעמותה שהגדרת בעל שליטה בחוק 
הבנקאות אינה חלה עליהם, כדוגמת 

רשאי למנות  מנכ"ל עמותה שאינו
"דירקטור" )חבר ועד מנהל במקרה של 
עמותה( ואינו בעל זכות הצבעה באסיפה 

 הכללית של העמותה.

 מתקבלת.הבקשה 

 תע"ס 39 28

מבוקש לחתום שקראנו את הוראות 
התע"ס ואנו מתחייבים לפעול על פיהם 
במקום לחתום על כל עמודי התע"ס 

 המצורפים

 מתקבלת.הבקשה 

נספח  29
 1 ביטוח

נבקש לגרוע את המילים: "כל עוד קיימת 
לו אחריותו על פי דין" ולהחליף את 

 "3"-" ב7המילה: "

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

נספח  30
 יום" 30נבקש לגרוע את המילים: " 2 ביטוח

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

31 
 

נספח 
 5 ביטוח

. לאחר המילים "בכל ביטוח רכוש נוסף 1
ו/או משלים" נבקש להוסיף את המילים: 

. נבקש לגרוע את 2"בקשר עם הסכם זה" 
המשפט האחרון המתחיל במילים: "בכל 
ביטוח חבות נוסף..." או לחילופין להבהיר 
כי מדובר על ביטוחי חבות בקשר עם הסכם 
זה וכי מבקש האישור ייכלל כמבוטח נוסף 

ף להרחבי שיפוי כמפורט באישור בכפו
 הביטוח"

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

נספח  32
 6 ביטוח

. נבקש לגרוע את המילים: "בשמו ובשם 1
. נבקש לגרוע את 2הבאים מטעמו" 

המילים: "מאחריות לנזקים לכל הבאים 
מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים" 

נבקש להבהיר כי מדובר על פטור לחילופין 
 מאחריות לנזקי רכוש ישירים בלבד.

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

נספח  33
 7 ביטוח

. נבקש להבהיר כי המבוטח יישא 1
. נבקש לגרוע את 2באחריות על פי דין בלבד 

נבקש  -. פסקה מודגשת3המילה: "לפצות" 
 הראשון והשני. לגרוע את המשפט

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 



 

 

 

 

נספח  34
 ביטוח

נבקש לגרוע את המילים:" ו/או הבאים  8.1
 מטעמו" בשני הפעמים בסעיף

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

נספח  35
 נבקש לגרוע את המילה:" פיצוי" 8.3 ביטוח

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

נספח  36
" ובמקומה 2013נבקש לגרוע את המילה: " 8.5 ביטוח

 לציין: "ו/או כל נוסח מקביל"
לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 

 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

37 
נספח 
 8.6 ביטוח

מטעם נבקש לגרוע את המילים:" ו/או הבאים 
 מבקש האישור"

 

לא יחול שינוי בנספח הביטוח, כפי 
 .1שצורך למסמך הבהרות מס' 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה

 


