
 

 

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגיריםל 23/2021מכרז פומבי מס' 

 

 הזמנה/מפרט #
 /חוזה

 תשובה שאלה סעיף

מבוקש להבהיר מדוע מוגבל סכום   למכרז 1עמ'  .1

? מבוקש ₪ 100,000-התמורה ל

להשאיר אפשרות להגדלת 

התמורה )בהתאם לתקציב 

העירייה(, כדי לאפשר הרחבה 

ופיתוח שירותים גם עבור אנשים 

עם מוגבלויות אחרות )שיקום, 

אוטיזם( בהתאם לתפיסת העולם 

של משרד מנהל מוגבלויות, עפ"י 

י שם המכרז "מועדון לבעל

מוגבלויות" ולפי אוכלוסיית היעד 

 7.14המוגדרת בהוראת התע"ס 

 )מצורפת למכרז(.

יובהר כי אף על האמור 

העירייה  במסמכי המכרז 

תהא רשאית להגדיל את 

התמורה )מעבר ל  

בשנה( וזאת  ₪ 100,000

בכפוף לאישור תקציבי 

וקבלת כל האישורים 

 הנדרשים לפי דין 

 

הוראות  -מסמך א'  .2

למשתתפים + נספח 

1.7 

לאור לוח הזמנים  –מדדי איכות  1.11

הצפוף והסמיכות לחגי תשרי, 

מבוקש להסתפק במכתבי המלצה 

כתובים ורשימת ממליצים 

בצירוף פרטי התקשרות ולא 

 1.7להידרש להמלצות ע"ג נספח 

 אין שינוי בסעיף

 –פירוט תכנית הפעלה לפי גילאים 

מבוקש להבהיר מה הכוונה 

לחלוקה גילאית? מדובר במועדון 

 לבוגרים עם מוגבלות שכלית.

 

הכוונה שתהיה גם פעילות 

מותאמת לגילאים מאחר 

והמועדון רב גילאי. יש 

 .צעירים ויש מבוגרים

הוראות  -מסמך א'  .3

 למשתתפים

מבוקש להבהיר  –זכויות המזמין  1.13

מהי הצעה גבוהה מתקציב 

העיריה, שכן לא נדרשת הצעה 

כספית, ומדובר בהצעה 

 שמתבססת על מדדי איכות.  

 

בכל מקרה, מבוקש לקבוע, כי כל 

שינוי בהיקף השירות ו/או באופן 

ביצועו ייעשה בתיאום עם המפעיל 

ותוך מתן הודעה מראש ואפשרות 

לשקול את המשך מתן השירות על 

 המפעיל. ידי

ימחקו  1.13.2בסעיף 

במידה וההצעה המילים: "

גבוהה מתקציב העירייה 

". ולאחר המילים: למכרז

"לבטל את המכרז" יבוא: 

 "מכל סיבה שהיא"

באשר לבקשה הנוגעת 

לשינוי היקף השירות ו/או 

הבקשה  –אופן ביצעו 

 מתקבלת

 



 

 

 

 

הוראות  -מסמך א'  .4

 למשתתפים

מבוקש  –עיון בהצעת הזוכה  1.14

לקבוע, כי תכנית הפעילות 

להפעלת המועדון הנדרשת 

במסגרת מדדי האיכות היא "סוד 

מסחרי", והמציע לא יידרש לצרף 

 הסבר מפורט לכך.

 אין שינוי בסעיף

מפרט  –מסמך ב'  .5

 השירותים

מבוקש להבהיר כי מספר  .6

, 35-החניכים במועדון לא יוגבל ל

השתתפותם של כדי לאפשר 

אנשים עם מוגבלויות שנות, 

ולרבות אנשים עם מוגבלות 

מיישובי הסביבה, שאינם תושבי 

 קריית מלאכי.

העירייה תהא רשאית 

מספר לאשר הגדלת 

החניכים במועדון מעבר 

, וזאת משתתפים 35ל

בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי

ימים  5-הרחבת ימי הפעילות ל 8

מבוקש להבהיר, כי  –בשבוע 

מבאי המפעיל יהיה רשאי לגבות 

תשלום עבור הפעילות  המועדון

מעבר לימי הפעילות המתוקצבים 

ימי פעילות(, והכל  3לפי התע"ס )

 בתיאום בין המפעיל למזמינה.  

המפעיל יהיה רשאי לגבות 

מבאי המועדון תשלום 

עבור הפעילות מעבר לימי 

הפעילות המתוקצבים לפי 

ימי פעילות(,  3התע"ס )

 אישורל זאת בכפוף ו

 מזמינה.  מהומראש בכתב 

. 6 הסכם -מסמך ג'  .6

תשלומים 

נלווים 

 להפעלה

מבוקש להבהיר אלו  – 6.1

תשלומים אמור המפעיל לשלם 

ריבית  שישאולמזמינה )העירייה( 

 פיגורים ככל שלא יפרע במועדו?

 אין שינוי בסעיף

מבוקש, כי לכל הפחות   - 6.2

העירייה תפעל למתן הנחה ו/או 

פטור מארנונה ו/או כל 

הוצאה/מס/אגרה/היטל אחרים, 

 כמקובל לשירות מסוג זה.

 הבקשה מתקבלת



 

)הפעלת  8.1 הסכם –מסמך ג'  .7

 המועדון(

מבוקש להבהיר, כי פעילת 

המועדון תותאם ללוח השנה 

 המחויב על פי התע"ס.

 הבקשה מתקבלת

מבוקש לקבוע, כי הפיצוי  14.2.1 הסכם –מסמך ג'  .8

על אי  ₪ 500המוסכם בסך 

פתיחת המועדון שלא בהתאם 

לשעות הנקובות בהסכם ללא 

אישור מראש מאת העירייה יושת 

על המפעיל, רק ככל שלא מדובר 

באירוע בלתי צפוי, שלא ניתן היה 

להודיע עליו מראש לעירייה 

ולרבות הנחיות של משרד 

ו הבריאות ו/או משרד הרווחה ו/א

הגבלות תנועה בשל מצב חירום 

)בטחוני ו/או בריאותי(  וכי 

הוראה זו אינה תקפה לגבי פתיחה 

לצורך קיום פעילות שאיננה 

של המועדון עבור פעילות 

, אך חיונית לצורך האנשים

הפעלת המועדון: מפגש עם הצוות 

או ההורים של חברי המועדון, 

עבודות מנהלה ותחזוקה )כולל 

יוד וסחורות, ניקיון(, קבלת צ

ביקורת כיבוי אש/ביקורת משרד 

הרווחה וכיו"ב, ובמקרים אלו לא 

 . יידרש אישור מראש ובכתב.

אין שינוי בסעיף. יובהר כי 

העירייה תהא רשאית 

 לשקול כל מקרה לגופו 

)אחריות  16 הסכם –מסמך ג'  .9

 ושיפוי(

מבוקש להבהיר, כי  – 16.2

אחריותו של המפעיל לשיפוי 

בגין נזק ישיר ו/או עקיף,  העירייה

הפסד, אובדן וכו' תקום עם 

קביעת אחריותו של המפעיל 

בפסק דין חלוט ולא מיד עם 

 דרישה של העירייה )המזמינה(.

 אין שינוי בסעיף

לצמצם את  מבוקש - 16.5, 16.4

לעריכת הביטוחים   הדרישות

שהיקף קבלני משנה ולהגבילם ל

עולה על ההתקשרות עימם 

קבלני לשנה ולא לכל  ₪ 24,000

רוב קבלני המשנה . המשנה

)מדריכים, מטפלים וכו'( אינם 

מחזיקים בביטוחים כנדרש 

בסעיפים אלה. יצוין, כי המפעיל 

 הבקשה מתקבלת



 

כלפי העירייה לכל עצמו אחראי 

נזק שייגרם לעירייה בקשר ו/או 

 כתוצאה מהפעלת השירותים.

מבוקש להבהיר, כי המזמינה  19.2 הסכם –מסמך ג'  .10

)העירייה( תהיה אחראית על 

חתימה על ייפוי כוח ו/או כל 

מסמך אחר נדרש, כדי לאפשר את 

 העברת התמורה למפעיל.

המפעיל יהיה אחראי 

להעביר האישורים 

הרלבנטיים לפחות חודש 

לפני תום ייפוי הכח. 

המזמינה תהיה אחראית 

על החתימה בכדי לאפשר 

, ורה למפעילהעברת התמ

והכל בכפוף לכך  כי 

המפעיל ימלא אחר כל 

התחייבויותיו המופיעות 

במסמכי המכרז ובהתאם 

 .לדין

  



 

 

 

11.

  

מבוקש להבהיר, כי ככל  21.1 הסכם –מסמך ג' 

שהעירייה תחליט על פי שיקול 

דעתה להפעיל מועדונים ו/או 

שירותים דומים, יינתן למפעיל 

ו/או זמן, כדי להיערך לשינוי 

לצמצום מספר מקבלי השירות 

ותינתן לו האפשרות לבחון את 

 המשך מתן השירות.

ככל שמדובר בשרות זהה 

 תמקובל הבקשהוחדש 

)מועדון פנאי לבגירים 

 מש"ה(.

 

אישורי  –נספח ב'  .12

 ביטוח

נוסח אישור ביטוח צורף  לא צורף נוסח אישור ביטוח. 

כקובץ נפרד ומפורסם 

 באתר העירוני

  



 

 

 


