
 

 
 
 

 תשובות לשאלות הבהרה
 : הפעלת תכנית מחוברים21/2021מכרז פומבי מס' 

 
הזמנה/  #

 מפרט/
 חוזה

 תשובה שאלה סעיף

 לא ברורה סוגיית המבנה.  כללי .1

 האם המבנה הוא מבנה רשות? 

אחזקה , על מי יושתו עלויות 

 מים חשמל, ארנונה?

המבנה של הרשות. 

הרשות נושאת 

  בתשלומים השוטפים.

 

 1.11 מפרט .2

 5אמת מידה 
אנשי צוות מטעם 

 .המציע

באמת מידה זו אנו נדרשים 

 להציג צוות

נבקש לדעת אילו בעלי 

 תפקידים בדיוק נדרש להציג?

להציג איזה צוות 

בכוונתכם להציע 

לטובת ההפעלה. 

מופיעות הדרישות 

בגוף המכרז ועליכם 

להציג האם תעמדו 

בהן והאם תוסיפו 

עליהן ממשאבי 

 העמותה.

  2.1 מפרט .3

 ערבות בנקאית

נבקש לקבל את הפרטים 
 הבאים לטובת הכנת הערבות:

 ?תוקף הערבות. 1
 ?סכום הערבות. 2
 ?בגין איזה חודש מדד. 3
 

הפרטים מופיעים 
טבלת " - 3בעמוד 

ריכוז עיקרי התנאים 
 במכרז"

למיטב הבנתנו סעיפים אלו לא  1.13.3+1.13.4 מפרט .4
מאחר ולא נדרשת  םרלוונטיי

 הצעת מחיר

ו  1.13.3סעיפים 
 ימחקו 1.13.4

נבקש כי במידה ותצומצם  1.13.6 מפרט .5
התכנית ותקציבה יינתן למפעיל 

יום לצמצמם  90פרק זמן של כ 
 .בהתאםעלויות כ"א 

 הבקשה מתקבלת 

המנהל יהיה רשאי לפסול כל  )ג( 6סעיף  חוזה .6
עוזר או עובד או נותן שירות, 
וזאת מכל נימוק סביר ולפי 

 נבקששיקול דעתו הבלעדי. 
 )ג(.6מחיקת האמור בסעיף 

ובכל מקרה תינתן הזדמנות 
 לתקן וזמן סביר להחליף.

 אין שינוי בסעיף

  



 

 
 
 

, לא ברור 7בהתייחס לסעיף  )ב( 7סעיף  חוזה .7
מהי תקופת ההתקשרות 

הבהרה  נבקש לקבלהראשונית 
 בעניין. 

במבוא למכרז צוין כי סך של 
תקופות ההתקשרות לא יעלה 

ב צוין כי 7שנים, ובסעיף  5על 
 36תקופת האופציה תהא בת 

חודשים, כך שניתן להסיק כי 
המדובר בתקופת התקשרות 

חודשים, אך  24ראשונית בת 
לברר את הסוגיה מול  יש

 העירייה.

תקופת ההתקשרות 
חודשים.  24-הינה ל 

לעירייה בלבד עומדת 
את בהזכות להאריך 

ב תקופת ההתקשרות 
בכל חודשים בכל  12 -

פעם ובלבד שסך כל 
תקופת ההתקשרות 

  שנים  5על  לא תעלה

כי הודעה כאמור בסעיף  נבקש )ה( 7סעיף  חוזה .8
של  )ה( בדבר סיומה המוקדם7

תקופת ההתקשרות, תינתן 
ימים  90לעמותה לכל הפחות 

 נבקשמראש ובכתב. וכמו כן, 
הפיכת הסעיף להדדי כך שגם 
העמותה מצידה תוכל להביא 
לסיומה המוקדם של 

 ההתקשרות בהודעה כאמור.

 הבקשה מתקבלת 

לא ברור מרכיב  -התמורה 9סעיף  חוזה .9
התקורה? מה אחוז התקורה 
המשולם למפעיל מכלל הפעלת 

 התכנית. 

משולמים כספי 
 ההשמות הנכנסות.

עפ"י נוהל הפעלת תכנית  9סעיף  חוזה 10
הפעלת כח  -11מחוברים בסעיף 

 אדם ופעילות .

עלות השמה לחודש לאדם היא 
1187 ₪  

 לשנה( ₪ 170,000)כלומר 

פעיל האם התשלום למ .1
מותנה בקבלת הועדות 

 לרשות?

האם התשלום הוא רק  .2
מושמים?  12עבור 

כאשר בפועל אנחנו 
נדרשים לטפל בו זמנית 

 12מושמים ו  12
באיתור ויישוג כלומר 

24. 

 

 כן. .1

כן. זה המודל  .2

 .של המשרד

 



 

  

נבקש כי התשלום ישולם בתנאי  )ב( 9סעיף  חוזה .11
מיום מסירת  60שוטף +

כמצוין  החשבונית לעירייה,
מיום  60בסעיף זה, ולא שוטף +

אישור החשבונית ע"י המנהל 
 )ג(.10כמצוין בסעיף 

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי במידה ותצומצם  )ג( 9סעיף  חוזה .12
התכנית ותקציבה יינתן למפעיל 

יום לצמצמם  90פרק זמן של כ 
 עלויות כ"א בהתאם.

 הבקשה מתקבלת 

 נבקש.א, 16בהתייחס לסעיף  )א( 16סעיף  חוזה .13
מחיקת המילים: "ולפצות", 
"לפי דרישתה", "מיד עם 
דרישתה הראשונה". כמו כן, 
בסוף הסעיף יש להוסיף את 
המילים: "ובלבד שקביעה 
כאמור תהיה במסגרת פסק דין 
חלוט שביצועו לא עוכב ולאחר 
שניתנה למבצע השירותים 
הזדמנות נאותה להתגונן מפני 

 טי".ההליך הרלוונ

 אין שינוי בסעיף

 נבקש.ב, 16בהתייחס לסעיף  )ב(16סעיף  חוזה .14
לנסח את הסעיף כך שיירשם: 

מבצע השירותים אחראי כלפי "
צד שלישי לכל נזק שייגרם לו 

 ו עקב/אכתוצאה מן ו
השירותים, ואם העירייה תחויב 
על ידי בית המשפט לשלם לצד 
 שלישי סכום כלשהוא בעד
הנזקים שמבצע השירותים 
אחראי להם כאמור, יהא מבצע 

את  לשפותהשירותים חייב 
סכום שתחויב בו  העירייה בכל

מוסכם כי תנאי לחיוב . כאמור
מבצע השירותים עפ"י סעיף זה 

הודעה למבצע  הוא מתן
השירותים בדבר תביעה ומתן 
אפשרות סבירה למבצע 

 ".מפניה השירותים להתגונן

 אין שינוי בסעיף



 

 

כי הודעה כאמור בסעיף  נבקש )א( 20בסעיף  חוזה .15
.א בדבר סיומה המוקדם של 20

תקופת ההתקשרות, תינתן 
ימים  90לעמותה לכל הפחות 

 נבקשמראש ובכתב. וכמו כן, 
הפיכת הסעיף להדדי כך שגם 
העמותה מצידה תוכל להביא 
לסיומה המוקדם של 

 ההתקשרות בהודעה כאמור.

 הבקשה מתקבלת. 

נבקש לאפשר לתת למפעיל  21סעיף  חוזה .16
  אפשרות לתיקון הליקויים

ובכל מקרה לא ניתן לסיים 
התקשרות לאלתר ויש לתת 

יום  90למפעיל התראה של 
לסיים התקשרויות עם עובדים 

 וכו'

 אין שינוי בסעיף

נבקש לאפשר לתת למפעיל  )א( 27סעיף  חוזה .17
  אפשרות לתיקון הליקויים

ובכל מקרה לא ניתן לסיים 
התקשרות לאלתר ויש לתת 

יום  90למפעיל התראה של 
לסיים התקשרויות עם עובדים 

 וכו'

 אין שינוי בסעיף

מחיקת האמור בסעיף  נבקש )ב( 27סעיף  חוזה .18
 .ב.27
 

ימחקו  -ב'  27בסעיף 
המילים: "ראשית 
לקנוס ... כנגד מבצע 
השירותים" במקומם 

לפעול יבוא: "רשאית 
כנגד מבצע השירותים 

 בהתאם לכל דין"

נרשם כי יש לבטח את  .1 ביטוחים  .19
המבנה, אולם של מי 
המבנה ובאחריות מי 

 לבטחו? 

יש למחוק קוד  -צד שלישי   .2
318 . 

יש למחוק את הדרישה  .3
לביטוח משולב לאחריות 
מקצועית ומוצר. יצוין כי 

פוליסת אחריות  ליחדיו
מקצועית נפרדת. בנוסף יש 
לבקש הבהרה מדוע נדרש 
ביטוח חבות המוצר. ביטוח 
חבות המוצר של יחדיו 
מתייחס בעיקר למוצרים 
המיוצרים במפעלים 
המוגנים ולא ברור האם 

 רלוונטי להתקשרות זו.

 הבקשה מתקבלת 



 

 


