
 

 2021ביולי   14
 ' באב תשפ"א ה

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז 

 
 1/2021מכרז פומבי מספר 

 להפעלת צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים בתחום העיר רחובות
 

   מסמך הבהרות 

 "(:  המכרז)להלן: "  1/2021למסמכי מכרז מס'   להלן פירוט הבהרות

מספר  מס"ד
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

נבקש לקבל את סך דמי האבטחה   1.1.1 1
החודשיים המשולמים במוסדות  

 הרלוונטים למכרז 

 :הבהרה
דמי האבטחה המשולמים עבור  

 כל בי"ס הינם כדלקמן:
 ₪   1,070 העיר מזרח
 ₪   2,200 העיר מערב

 חוזהעפ"י   בהתאם לאזור בעיר
 . קיים מול חברת האבטחה

 
נבקש לקבל את סך ההצטיידות   1.1.2 2

המתוכננת על ידי החברה העירונית לכל  
 שנת הפעלה  

 :הבהרה
סך ההצטיידות  מתוך סל  

העשרה עפ"י קול קורא ניצנים 
 .₪ לילד  3לשנת תשפ"א הינו  

 
נבקש לקבל את תמחור ההזנה של   1.1.3 3

 החברה העירונית 
 

 :הבהרה
 תמחור ההזנה הינו 

 רגילה למנה ₪  9.9
צמחוני,  כגון: מנה מיוחדת )₪  19

 ללא גלוטן( 
לא כוללים מע"מ  הסכומים  

מול החברה  להסכםבהתאם ו
  החברה העירונית   עימה התקשרה

 לאספקת מזון למוסדות חינוך
)מרשימת הספקים המורשים של 

 . משרד החינוך(
 

נבקש לקבל את עלות התקורה לפי   1.1.4 4
 כיתה/גן/מבנה 

 :הבהרה
לפי החלטת רה"ע בועדת היגוי  

, עלות 2018שהתקיימה בשנת  
לחודש ₪  420התקורה הינה 

 . לכיתה
 

5 
 
 

 

נבקש לקבל צפי מספר הילדים הזכאים   1.1.5
להנחה במסגרת נוהל ההנחות של  

 החברה ואת גובה ההנחה 

 :הבהרה
לא ניתן להעריך באופן מדיד את 

 הנושא, משתנה משנה לשנה. 
  5-תשפ"א הגיעו כבשנת לדוגמא: 

 בקשות להנחה. 



 

נבקש לקבל רשימה מפורטת לשירות   1.21 6
הניתן על ידי החברה העירונית בשנה  

האחרונה לרבות מתנות לילדים, 
 מופעים וכו' כפי המצוין במכרז

 :הבהרה
מתנות לדוגמה: צמיד בפתיחת  

שנה, משחקי קופסה, מחזיק 
 . מפתחות / עציץ בסוף שנה

 . בחנוכההצגה מופעים: 
 

נבקש לדעת את שעת תחילת הפעילות   1.2 7
 בצהרון 

 :הבהרה
שעת תחילת הפעילות בצהרון  

בהתאם  ,13:30 / 12:45הינה 
   .לשעת סיום הלימודים

 
  4.6לחילופין נבקש להתאים את סעיף  4.6 8

כך שמספר שנות ההיקף   4.5לסעיף  
שנים   3 לפחות הכספי הנדרשות יהיו  

   2017-2020במהלך השנים 

  בנוסח הסעיף יחול שינוי
 כדלקמן:

המציע הינו בעל כושר ואיתנות  
פיננסית המאפשרים לו לעמוד 

 בהתחייבויות ובהוצאות 
הכרוכות בביצוע דרישות המכרז 

וההסכם, והציג אישור מטעם 
 רו״ח על מחזור עסקים שנתי 

₪   1,500,000  מינימום בהיקף של
אחד מיליון וחמש מאות אלף )

כולל מע״מ,  ( שקלים חדשים
 שנים 3-ב מפעילות צהרונים, 

-2020 במהלך השניםלפחות 
בנוסח המצורף לטופס   2017

 ההצעה. 
 

בשורה הראשונה, מבוקש למחוק את   18.11 9
המילה "כל" לפני המילה "דין". בשורה  
השניה מבוקש למחוק את המשפט "וכל  

 עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו". 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בשורה השלישית, במקום המילה   18.12 10
"במועדים" מבוקש לרשום: "טרם 

 תחילת ביצוע השירותים" 

 שינוי בנוסח המכרז לא יחול 

בשורה האחרונה, מבוקש למחוק את   18.14 11
 המילה "כל" לפני המילה "דין". 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בשורה הראשונה, לאחר המילה   18.16 12
"לנזקים" מבוקש לרשום: "שנגרמו  

באחריותו החוקית". בשורה הרביעית  
לאחר המילים "יהיה אחראי" מבוקש  

 "עפ"י דין". לרשום: 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בשורה השניה, לאחר המילה "לנזקים"   18.18 13
מבוקש לרשום: "שנגרמו באחריותו  

 החוקית של הזכיין". 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בשורה השניה, לאחר המילים  18.19 14
"לנזקים" מבוקש לרשום: "שנגרמו  

 באחריותו החוקית של הזכיין". 

 יחול שינוי בנוסח המכרז לא 



 

בסוף הסעיף, לאחר המילה "העירונית"   18.20.1 15
מבוקש לרשום: "בכפוף להרחבי  

 השיפוי המפורטים להלן:". 

 הבקשה מקובלת. 

בשורה השניה, לאחר המילים "בקשר  18.20.3 16
עם" מבוקש לרשום: "אחריות החברה  

 בגין" 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בשורה השניה, לאחר המילים "בקשר  18.20.6 17
עם" מבוקש לרשום: "אחריות החברה  

 בגין". 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

בסוף הסעיף במקום המילה "חוק"   18.20.8 18
 מבוקש לרשום "כל דין" 

 הבקשה מקובלת. 

נספח   19
אישור  
עריכת  
ביטוח  

 ( 2)נספח 

  –בביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
  318מבוקש למחוק את ההרחבה בקוד 

מבוטח נוסף(,  – )מבקש האישור 
ובמקומה לרשום את ההרחבה בקוד  

מבוטח נוסף,   – )מבקש האישור  321
 בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח(.

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 
 

  :הבהרה
מבקש האישור יהיה מבוטח נוסף  
בכפוף להרחבי השיפוי שבהסכם 

 ובאישור הביטוח. 
 

נבקש לקבל את מספר ימי הפעילות   כללי  20
 הרגילים בשנה. 

כמו כן נבקש לקבל את מספר ימי  
הפעילות הארוכים בשנה ומה המפרט  

 שלהם?
 

 :הבהרה
ימי פעילות רגילים בשנה נקבעים  

בהתאם לימי הלימוד של משרד 
החינוך אשר יצוינו בקול קורא 

 שנה.  התחילת שיפורסם ב
באשר לימי הפעילות הארוכים 

,  שנת פעילות תשפ"אנכון לבשנה, 
 5: ארוכים ימי פעילות  11 וניתנ 

בפסח ועוד יום   5בחנוכה, 
השנה   - לבחירת הנהגת ההורים

סרו חג יהיום הנבחר היה בא
 שבועות.  

 
בהתאם להחלטת כב' השופטת דנה   כללי  21

לקח בבית המשפט המחוזי  -כהן
  46012-10-20בירושלים בעת"מ  

על מנת למנוע   –  12/1/2020מתאריך 
פגיעה בשוויון בין מציעים החייבים  

ציעים שאינם חייבים  במע"מ ובין מ
במע"מ, מבוקש מהעירייה כי תפעל לפי  

ההלכה שנפסקה במסגרת פסק הדין  
הנ"ל ותחייב מציע שהינו עמותה )ולא  

עוסק מורשה או חברה בע"מ( לפנות אל  
ימים   45רשות המיסים לא יאוחר מ  

טרם המועד האחרון להגשת הצעות  
למכרז לקבלת אישור רשות המיסים על  

תה לתשלום מע"מ  חובתה של העמו
במכרז זה או פטור ממע"מ ולצרף את  

 האישור כאמור כנספח להצעה

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
 

ציה  טוא אינו רלוונטי לסי פסה"ד
 במכרז.

מהסכום  יקוזזודמי ההשתתפות  
שיקבל המציע אשר יזכה במכרז 

  מתוך הסך הכולל שיועבר לו
 שהינו כולל מע"מ.

 

האחוז אשר ירד  מהו הסכום או  1.12 22
ויכסה את התכולה של סעיף   מהספק

 זה?

 לעיל   1-6 בסעיפים ו מענהרא



 

 
 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון    יםשלעיל מהוווהשינויים  ההבהרות  
 בהגשת הצעתו. 

 על המציע במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, בשני עותקים להצעתו במכרז.
 

 בכבוד רב,
 
 

 אייל פרנקל 
 החברה  מנכ"ל

 
 
 

 ______________________________________ חתימת המציע: 

 ת האם ניתן לצרף את התכנית הפדגוגי 9.1 23
 ?בדיסק און קי

הודעה למציעים אשר   ראו
   פורסמה בנפרד.

לצרף את התכנית הפדגוגית  יש 
 . בקובץ מודפס

 


