
 

 

 
 7.6.2022תאריך: 

 לכבוד
 2022/14המשתתפים במכרז פומבי 

 

 א.ג.נ.,

 2022/14פומבי מכרז  -2מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
, לצורך הפעלת מעון יום 6, עמק זבולון 336-ו 335 ח"ח 6720כיתות גן בגוש  3להשכרת 

 מוכר ומפוקח הפונה לזרם הדתי בגני תקווה

 כללי:

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

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

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

 :מענה לשאלות הבהרה מטעם מתעניינים במכרזלהלן 

 תשובה שאלה מס"ד

חודשים נכון  36ג צריך ניסיון של  6בסעיף  1
להיום? לעומת זה כתוב שתחילת ניסיון 

 2017מ

לפחות חודשים  36הניסיון הנדרש הוא כמפורט בסעיף. 
 .2021-ל 2017התקופה שבין  מתוך

ישנה תוספת תשלום על אחזקת  35סעיף  2
האם הכוונה . במה דברים אמורים? המבנה

 ? וכדומהלחשמל? מים

מדובר על תשלומים שונים בגין אחזקת מושכר כגון: 
תיקונים ושיפוצים פנימיים, תחזוקת חצר וכיו"ב. בנוסף, 
כמפורט בהוראות המכרז, על הזוכה לשאת בתשלומים 

מחזיק בנכס כגון חשמל, מים, ארנונה )ככל החלים על 
 שחלה( וכיו"ב.

מ"ר שנשארים למועצה  68-ב האם ה 3סעיף  3
הכיתות המושכורות לנו או  3הם מתוך 

 3בנוסף? כוונתי האם אנחנו מקבלים נטו 
 כיתות להפעלה?

 כמפורט בהוראות המכרז.

מ"ר שלא נשארים בידי הזוכה. הזוכה מקבל  68-מדובר ב
 370-ככיתות גן כמפורט בהוראות המכרז, בשטח של  3

 חצרמ"ר  573-בנוי וכמ"ר ברוטו 

האם הילדים הרשומים לשנת הלימודים  4
 ?תשפ'ג נשארים לזוכה בשנה הבאה

מדובר ברישום עצמאי למעון המופעל על ידי עמותה 
 שאינה בשליטת המועצה. פרטית 

המועצה המידע והיא אינה יכולה על כן, אין בידיעת 
להתחייב כי הילדים שנרשמו לשנת הלימודים תשפ"ג 

 .על ידי הזוכהבמעון שיופעל ירשמו וישארו 

האם הסיור חובה? ישנה סתירה במכרז פעם  5
אחת כתוב שלא צריך ופעם אחת כתוב 

 .שצריך

 אינו חובה.למען הסר ספק יובהר כי סיור בנכס 

 

דמי הוגשה הבהרה עם תחשיב בטענה ש 6
השכירות שנקבעו אינם כלכליים, בשים לב 

לוקח לתקינה שנדרש לגייס ובשים לב לכך ש
  הכרה. /סמל מעון מספר חודשים לקבל 

 .מתקבלתהבקשה 

הוחלט להפחית הטענות והתחשיב שהוצג, לאחר בחינת 
 המינימאליים הקבועים במכרז.דמי השימוש את 

יובהר, כי דמי השכירות המינימאליים 
לא יפחתו , המוצעים במסגרת המכרז החודשיים

 .₪ 5000-מ



 

 

 
 תשובה שאלה מס"ד

תחילת שנה  .לגביי תאריך תקופת השכירות 7
במעונות היום מגזר דתי מראש חודש אלול 

ואם זה  1/9/2022-זור ההשנה זה יוצא בא
-זור היימת באבמגזר לא דתי אז השנה מסת

כל שנה בדף המכרז  1/9-בומתחילה  13/8
סיום שנת הלימודים לא  30.6.2027מופיע 

  .מסתיימת בתאריך הזה

 .מתקבלתהבקשה 

השכירות תחל יובהר כי בשנת השכירות הראשונה, תקופת 
קבלת המפתח לנכס, לפי או במועד  1.7.25022ביום 

 המוקדם.

בשנת השכירות האחרונה, השכירות תסתיים יובהר כי כן 
  .30.7בתאריך 

לשנה הבאה כמה ילדים לגביי רישום  8
 ?רשומים לשנת הלימודים הבאה

מדובר ברישום עצמאי למעון המופעל  - לעיל 4כאמור בס' 
 שאינה בשליטת המועצה. פרטית על ידי עמותה 

המבוקש והיא אף אינה המועצה המידע על כן, אין בידיעת 
יכולה להתחייב כי הילדים שנרשמו לשנת הלימודים 

 .על ידי הזוכהבמעון שיופעל תשפ"ג ירשמו וישארו 

האם הצוות הקיים ימשיך עם המפעיל  9
 ?החדש

 לעיל. 8-ו 4ראו האמור בס' 

שאינה פרטית מעון המופעל על ידי עמותה במדובר 
. על כן, אין בידיעת המועצה והיא אינה בשליטת המועצה

הזוכה יכולה להתחייב לכך שהצוות הקיים ימשיך עם 
 .במכרז

והאם המפעיל מי המפעיל של המעון כיום?  10
שמפעיל כרגע את המעון מגיש גם הצעה 

 ?למכרז

 –מקור החיים נכון להיות המעון מופעל על ידי עמותת "
 בנימין". גבע 

מידע אף אינה רשאית לתת והיא ת המועצה בידיעאין 
 בנוגע לסיפא השאלה.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה

 


