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להפעלת מרכז הורים וילדים נייד עבור המועצה   014/20מכרז פומבי מס'   – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 המקומית קדימה צורן עיריית כפר יונה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה האזורית לב השרון 

 

 להלן המענה לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:

מספר 
 סידורי 

 מענה  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף  עמוד 

 כללי   כללי   1

נבקש להוסיף סעיף להסכם 
  יתחייבושלפיו המועצות  

להעמיד לטובת המפעיל 
   ומצוידיםמבנה/מבנים הולמים 

לרבות שולחנות וכיסאות לביצוע  
הפעילות כמו כן מבוקש 

כי אחזקת  יתחייבושהמועצות 
על כל המערכות   המבנים

המחוברות אליהם חיבור של  
 המועצהקבע תחול על 

יקונים  לרבות כל הת הרלוונטית,
תפעוליים  שוטפים אם נדרש,  

לדוגמא: נזילות, תקלה במיזוג, 
 אחזקת שבר.

מתחייבות  רשויותה
להקצות חדרים לפעילות  

המרכז, וציוד קבוע של 
שולחנות וכסאות,  במבנה 

אגף הרווחה או במבנה  
חלופי, בהתאם ליכולת של  

כל רשות ובהתאמת 
השעות לשימושים  

הנוספים המבוצעים בכל 
תאום הפעילות  מבנה. 

יעשה ישירות על ידי 
מנהלת המרכז עם כל  
מנהלת אגף הרווחה. 

אחזקת המבנים על כל 
המערכות המחוברות  

אליהם חיבור קבע הינה  
.  רשויותבאחריות ה 

לבצע  באחריות הספק 
לאחר  מבנהבניקיון 

וביצוע תיקונים   הפעילות
 הוא משתמש. בו בציוד 

 כללי   כללי   2

הפעילות הקיימת ניתן  במסגרת  
שירות גם למועצה נוספת  

פרדסיה , האם יש להכניס 
מועצה נוספת זאת גם במסגרת 

 המכרז הנוכחי ? 

שירותים למועצה 
המקומית פרדסיה אינם 

 כלולים במסגרת מכרז זה.

 כללי   כללי   3

נבקש להכניס סעיף אשר  
מאפשר התפתחויות עתידיות  

למשל הוספת פרויקטים ,  
מניסיוננו אנחנו יודעים שזה  

קורה ומבקשים להוסיף סעיף 
 בנושא 

אין שינוי בהוראות 
 המכרז. 

בכם כי בהתאם יתשומת ל
להוראות המכרז שמורה 
לרשויות הזכות להגדלת  

 היקף השירותים. 

 ט 5 4

נבקש להבהיר כי הפעלת 
השירות נשוא מכרז זה מצריכה  
התארגנות ותכנון כח אדם  מצד  

המפעיל ,ולכן ככל שהרשות  
תבחר לבצע את השירותים או  

חלקם על ידה היא תודיע על כך 
יום   14מראש ובכתב  למפעיל  

 מראש.

 הבקשה מתקבלת. 

5 6 3 

ניהול מרכז הגיל הרך ומרכז  
מתבגרים דורש מנהל בעל תואר  

אקדמאי בעבודה סוציאלית.  
נבקש  להרחיב את ההכשרה  

לתארים נוספים בתחום הטיפול  
כגון מטפל משפחתי , טפל  

באומנויות וכדומה , גם הם בעלי  
 מתקדמים   תארים

 הבקשה נדחית. 
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6 6 3 

מועמדים   2האם ניתן להציג 
פול בגיל הרך  לניהול האחד לטי

והשני למתבגרים, אשר לכל אחד 
 מהם התמחות בתחום הספציפי?

 .הבקשה מתקבלת
שהמציע יציג שני   ככל

האחד לטיפול   מנהלים
  בגיל הרך והשני למתבגרים

 יחולו התנאים הבאים: 
. שני המנהלים צריכים  1

לעמוד בדרישות תנאי 
 הסף.

ינוקדו שני המנהלים  .2
סעיפים  הוראות בהתאם ל

לטבלת הניקוד  3.3 - 3.1
וציון המופיעה במכרז 

המציע בגין סעיפים אלו  
יהיה הציון הממוצע של  

 שני המנהלים. 
יובהר, כי אין שינוי ביתר  
דרישות תנאי הסף וניקוד 

 .ההצעות

7 8 4(13 ) 
בתעודת   להחליףמבוקש 

התאגדות, אין לעמותה תמצית  
 רישום כמו לחברה. 

 הבקשה מתקבלת.

8 11 7 

נבקש להבהיר מהם תנאי 
התשלום של התמורה למפעיל.  

אין התייחסות לזה במסגרת  
 מסמכי המכרז 

  23.18ראו הוראות סעיף 
 להסכם.

כמו כן, הוראות סעיף זה  
יתוקנו באופן שבגין 

הפעלת מרכז לגיל הרך  
גרים, תשולם  ומרכז מתב
מפעיל בתנאי התמורה ל

מתום החודש  45שוטף +
בו הומצאה חשבונית 

לתשלום, בכפוף להעברת  
דרישת תשלום על ידי 

לחודש  20-המפעיל עד ל
 הקודם.

 ב7 11 9

ידוע לנו מהשטח כי מכרז זה  
כחלק מרפורמה   רלאווייצא 

בשיטת התשלום, כלומר 
שהתשלום לזוכה המפעיל 
נוכח  התבצע ישירות מהרשות,

הסעיף עולה כי שיטת התשלום  
איננה השתנה. נבקש להבהיר 

האם אכן תשלום התמורה יועבר 
ישירות מהמשרד לזוכה המפעיל 

? 

 אין שינוי בתנאי המכרז.
 23.3ראו הוראות סעיף 

התשלום עבור  -להסכם 
ת מרכז הורים ילדים הפעל

יבוצע ישירות על ידי  
 המשרד.

התשלום עבור הפעלת  
מרכז מתבגרים ומרכז  

הגיל הרך יבוצע ישירות על 
 ידי הרשות.

 ה 12 10

 ףבהיקכי שינוי  להוסיףנבקש 
מהיקף  מסויםשל אחוז 

  הבהתראהשירותים יהיה  
מראש   וזאת מתוך ההבנה  

שצוות המרכז קבוע ולכן היקף  
ההפעלה נדרש להיות עקבי או 

 קרוב לכך 

מקובל. תינתן הודעה 
 יום.  14מוקדמת של 

 

הבהרה   25 11
 ההשניי

נבקש לבטל את הסעיף שכן הוא 
 24עומד בסתירה לנאמר בעמוד 

כולל  726שהתעריף הוא  17סעיף 
 מע"מ כדין.

 הבקשה מתקבלת. 
 

 מסמך ה'  28 12

נבקש לקבל את המסמך 
.  WORD( כקובץ 28-36)עמודים 

בכדי שנוכל להגיש מודפס  
 והוסיף שורות במידת הצורך  

ניתן לצרף טבלאות ו/או 
פירוט בקובץ וורד כצרופה  

 למסמכי המכרז. 
יש לאמת את האמור  

במסמכים שיצורפו  
 בחתימה ואישור עו"ד.
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 מסמך ו' 38 13

נבקש לקבל את המסמך 
.  WORD( כקובץ 38-39)עמודים 

בכדי שנוכל להגיש מודפס  
 והוסיף שורות במידת הצורך  

ניתן לצרף טבלאות ו/או 
פירוט בקובץ וורד כצרופה  

 למסמכי המכרז. 
יש לאמת את האמור  

במסמכים שיצורפו  
 בחתימה ואישור עו"ד.

14 52 5.4 

  בסוף הסעיף מבוקש להוסיף:
יהיה רשאי לבטל את "הספק 

ההתקשרות ע"פ הסכם זה 
בכפוף למתן הודעה בכתב  

ימים   120לרשות של לפחות 
 מראש"

 הבקשה מתקבלת.

15 52 4.1.1 

מבוקש למחוק את הדרישה 
לאבטחה השוהים במרכז  

אינם באחריות המפעיל  המבנים,
והחובה לאבטח את השוהים 

בהם הינה של המועצה/המועצות 
. לעניין האחזקה ראו שאלה 

 ראשונה כללית 

 הבקשה מתקבלת.

16 57 13.12 

  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
"הרשות תודיע לספק על כל  

תביעה ו/או דרישה ו/או פניה 
בנשוא זה ותאפשר לספק  

או להצטרף לכל הליך משפטי 
 אחר שינוהל בעניין זה." 

 הבקשה מתקבלת.

17 57 14.2 

  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
"הרשות תודיע לספק על כל  

תביעה ו/או דרישה ו/או פניה 
בנשוא זה ותאפשר לספק  

להצטרף לכל הליך משפטי או 
 אחר שינוהל בעניין זה." 

 הבקשה מתקבלת.

18 58 17.3 

  להוסיף: מבוקשבסוף הסעיף 
"שיפוי כאמור בסעיף זה מותנה 
בכך שהרשות הודיעה לספק על 
כל טענה ו/או דרישה ו/או נזק 

ו/או תשלום ו/או הוצאה שהיא  
נדרשת לשלם מיד עם היוודע לה 

 על כך" 

 הבקשה מתקבלת.

19 61 19.1 

  בסוף הסעיף מבוקש להוסיף:
"הוראות סעיף זה לא יחלו על 
מידע ו/או נתונים ו/או שיטות  

עבודה ו/או כל שירות שהיו 
ברשות הספק עובר למתן 

 השירותים ע"פ הסכם זה". 

 הבקשה מתקבלת.

20 71 10.3 

מבוקש כי הרשות תאשר כי 
מעצם עובדת היותה בעלת 

הפעילות   םתתקייהמבנים בהם 
נשוא המכרז הרי שכל החובות 

מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים  
  1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

וכלל התקנות שהותקנו מכוחו  
 חלות באופן בלעדי על הרשות.

 הבקשה מתקבלת.
 

 ו 11 21

. נבקש לגרוע את  1
 המילים:"המציעים 

מצהירים כי העבירו את דרישות 
הביטוח המפורטות בנספח  

הביטוח לידיעת מבטחיהם, 
 וקיבלו

את אישורם להפקת פוליסות  
ביטוח ואישור קיום ביטוחים  

 ע"פ דרישות הביטוח המפורטות

 הבקשה נדחית. 
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 בנספח זה" 

. נבקש לגרוע את המילים:  1 17.1 58 22
 "כתוצאה ישירה או עקיפה"  

 הבקשה נדחית. 

23 58 17.3 

. נבקש לגרוע את המילים:  1
.  2"כתוצאה ישירה או עקיפה"  
נבקש להחליף את המילים:"  

כתוצאה ישירה מכך" במילים:"  
בכפוף לקבלת פסק דין שלא 

עוכב ביצועו ובתנאי כי ניתנה 
 לספק הזדמנות להתגונן"

 הבקשה נדחית. 

 ביטוח  18 58 24

. לאחר המילים:" לטובת 1
הרשות" נבקש להוסיף את 

המילים:" בהתאם להרחבי 
.  2השיפוי המפורטים להלן" 

נבקש להחליף את המילים:"  
להציגם לרשות" במילים:"  
להציג לרשות אישור ביטוח 

המעיד על קיומם בהתאם לתנאי  
 ההסכם "

 הבקשה נדחית. 

25 58 18.1.1 

לאחר המילה:" אחריותו" נבקש 
להוסיף את המילים:" בהתאם  

ו/או החוק  הנזיקיןלפקודת 
 למוצרים פגומים" 

 הבקשה נדחית. 

26 58 18.3.1 

. לאחר המילה:" אחריותו" 1
נבקש להוסיף את המילים:" על  

. נבקש להחליף את 2פי דין" 
המילים:" ופעילות הבאים  

מטעמו" במילים:" אחריותו  
פעילות הבאים  החוקית בגין

 מטעמו" 

 הבקשה נדחית. 

27 59 18.3.2 

. נבקש לגרוע את המילה:" כל"  1
. נבקש להחליף את המילים:"  2

כל הפועלים מטעמו" במילים:"  
אחריותו החוקית בגין הפועלים 

 מטעמו" 

 הבקשה נדחית. 

נבקש להפחית את תקופת הגילוי   18.3.4 59 28
 חודשים 6-ל

 הבקשה נדחית. 

29 60 18.3.5 
נבקש לגרוע את המילים: "וכל 

הפועלים מטעמו" בשורה 
 השנייה והרביעית

 הבקשה נדחית. 

30 60 18.4.7 
נבקש להוסיף את המילים: ו/או 
כל נוסח מקביל" לאחר המילה: 

 "ביט"

 הבקשה מתקבלת.

31 60 18.5 

נבקש לגרוע את המשפט האחרון 
בפסקה )המתחיל במילים:"  

הבהרה  הספק מבין"( נבקש 
 לעניין משפט זה 

 הבקשה נדחית. 

32 61 18.6 

. נבקש להחליף את המילים:  1
"כל עוד קיימת לו אחריות על פי  

דין" במילים: "ולעניין ביטוח 
אחריות מקצועית למשך תקופה  

שנים לאחר מועד  3נוספת של 
. נבקש לגרוע את  2תום ההסכם" 

המילים: "את העתקי הפוליסות  
נבקש לגרוע את  . 3המתחדשות" 

 המילה:" שבועיים" 

 הבקשה נדחית. 

33 76 1 

. נבקש להחליף את המילים:  1
"אחראי באופן בלעדי" במילים: 

. נבקש  2"אחראי על פי דין" 
להחליף את המילים: "לפצות  
ללא דיחוי" במילים:" לשפות  

 הבקשה נדחית. 
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את המזמינה בגין נזק הנובע 
מאחריותו על פי דין במסגרת 

בכפוף לקבלת מתן השירותים 
פסק דין שלא עוכב ביצועו  

ובתנאי כי ניתנה לו הזדמנות  
. נבקש לגרוע את  3להתגונן" 

המילים:" ויוציא פוליסות  
ביטוח על חשבונו להבטחת  

 אחריותו האמורה" 

נבקש להוסיף את המילים:"   2 76 34
 למעט בגין נזק שנגרם בזדון"

 הבקשה נדחית. 

35 76 3 

להוסיף את המילים:  נבקש 
"שיפוי כאמור יעשה לאחר 

קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו 
ובתנאי כי ניתנה למפעיל  

 הזדמנות להתגונן"

 הבקשה נדחית. 

36 76 5 

. נבקש להחליף את המילים:"  1
להבטחת אחריותו" במילים:"  

. נבקש  2מבלי לגרוע מאחריותו" 
להחליף את המילים:" לכל  

הפחות את הביטוחים הנחוצים 
לצורך הבטחת התחייבויותיו 

וחובותיו בהתאם לנקוב בהסכם  
 זה" 

 הבקשה נדחית. 

37 76 6 

. נבקש לגרוע את המילים:"  1
המזמינה"  לשביעות רצונה של 

וכן את המילים: "כשהוא אינו  
. נבקש לגרוע את  2מסויג"

 יום"  14המילים:" 

 הבקשה נדחית. 

 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה 7 76 38
 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה 8 76 39
 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה 11 77 40

נבקש לגרוע את המילים:"   12 77 41
 "  מינימליים" -מינימאלית" ו

 הבקשה נדחית. 

42 77 13 

. נבקש להוסיף את המילים:"  1
בתום לב" לאחר המילים: "אי  

קיום" . נבקש לגרוע את  
המילים: "ו/או מי מהבאים  

 מטעמו" 

 הבקשה נדחית. 

43 77 14 

. נבקש לגרוע את המילים:  1
"הפועלים מטעמו ו/או בשמו  

להוסיף . נבקש 2ו/או בעבורו" 
את המילים:" ואולם שיפוי  

כאמור יעשה בכפוף לקבלת פסק 
דין שלא עוכב ביצועו ובתנאי כי 

ניתנה למפעיל הזדמנות  
 להתגונן"

 הבקשה נדחית. 

44 77 16 

נבקש להוסיף את המילים:  
"ככל שיש בהם כדי להשפיע על  

על פי הסכם זה"   והתחייבויותי
 לאחר המילה: "כלשונן" 

 נדחית. הבקשה 

 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה 17 77 45

נבקש להחליף את המילה:"  19 78 46
 הבלעדית" במילים:" על פי דין" 

 הבקשה נדחית. 

47 78 
)אחריות   20.1

 מקצועית( 

. נבקש לגרוע את המילים:  1
  םהפועלי"ולקבלני משנה או 

מטעמו" לחילופין נבקש להבהיר 
כי מדובר על חבות חוקית כלפי 

קבלני משנה ו/או מי שפועל  
. נבקש לגרוע את  2מטעמו. 

המילים:" הבאים מטעמו  

 הבקשה נדחית. 
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  -1.1. סעיף 3בשורה הרביעית" 
נבקש להחליף את המילה " 

הנובע" במילים:" בגין  
אחריותן" וכן לגרוע את 

.  4המילים:" והבאים מטעמו" 
נבקש לגרוע את  -1.4סעיף 

המילים:" וגם או כל מי שבא  
נבקש   -1.5. סעיף 5מטעמו" 

 חודשים 6-להפחית ל

 )צד ג'(  20.2 78 48

נבקש לגרוע   -2.2. סעיף 1
ובמקומו לציין כי "כל מי שאינו  
יחשב כעובד יחשב כצד ג' לעניין  

נבקש   -2.4. סעיף 2פוליסה זו" 
למחוק ובמקומו לציין: "סעיף  
רשלנות רבתי ימחק אולם אין  

בכך בכדי לפגוע בזכויות המבטח  
על פי חוק חוזה הביטוח 

  2.7. סעיף 3" 1981התשמ"א 
עיף: ירשם בתחילת הס

"הפוליסה מורחבת לשפות את 
המזמינה בגין אחריותה למעשי 

 ו/או מחדלי המפעיל"

 הבקשה נדחית. 

49 78 
)חבות   20.3

 מעבידים( 

. נבקש לגרוע את המילים:"  1
קבלני המשנה ועובדיהם" או  

לחילופין להוסיף את המילים:"  
. 2היה ויחשבו לעובדי המבוטח" 

נבקש לגרוע ובמקומו   3.2סעיף 
לציין:" הפוליסה תורחב לכלול 

את המזמינה כמובטח נוסף היה  
ותחשב כמעביד של מי מעובדי 

נבקש   -3.3. סעיף 3המפעיל" 
לציין: "סעיף   למחוק ובמקומו

רשלנות רבתי ימחק אולם אין  
בכך בכדי לפגוע בזכויות המבטח  

על פי חוק חוזה הביטוח 
 .  4" 1981התשמ"א 

 הבקשה נדחית. 

 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע 4.1 79 50

51 79 4.2 

השיפוי  הרחבי -נבקש לגרוע
מופיעים באופן מדויק ונכון בכל 

סעיף המתייחס לכל פוליסה.  
סעיף זה לא רק כולל כפילות 

 אלא לא מדויק ולא נכון  

 הבקשה נדחית. 

52 80 4.3 
יש סעיפים   -נבקש לגרוע

המתייחסים להודעת ביטול או  
 הארכה של הביטוחים הקיימים 

 הבקשה נדחית. 

53 80 4.6 

קיימים סעיפים   -נבקש לגרוע
על   רלוויתורבים המתייחסים 

זכות השיבוב ואין כל הצדקה  
 להרחבה כה גדולה של הסעיף 

 הבקשה נדחית. 

54 80 4.11 

. נבקש למחוק ובמקומו לציין:  1 
"סעיף רשלנות רבתי ימחק אולם  

אין בכך בכדי לפגוע בזכויות 
המבטח על פי חוק חוזה הביטוח 

. נבקש לגרוע  2" 1981התשמ"א 
את הפסקה האחרונה המתחילה  

 במילים: "הנני מצהיר" 

 הבקשה נדחית. 

 

 
  :כללי
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משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות  ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל   .1

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל   .2

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש. 

ההבה .3 מסמך  את  להצעותיהם  לצרף  המציעים  עלעל  כדין  חתום  כשהוא  הנ"ל,  החתימה  -רות  מורשה  ידי 

 מטעמם. 

 
 

 בכבוד רב,

 
 


