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 נכבדיי,

 

 לביצוע  4/2020מכרז פומבי מס' הנדון: 

 לניהול, הפעלה ואחזקה של מרכז ספורט ונופש  

 )"מרכז ויסגל"(  47ברחוב דובנוב 

 1 מס' -  ותמסמך הבהר  

 "(העירוניתהחברה החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )להלן: "הבהרות להלן  .1

 .ןביחס להוראות המכרז שבנדו

ביחס לפעילות לימודי  תנאי המכרז והוראות למשתתפים, –במסמך א'  2.8טבלה המופיעה בסעיף ב .2

 ואימוני שחייה )סקציות(, יתוקנו העמודות הבאות:

 7,000-כ" שעות בשנה", יבוא 295-במקום "כ תוקן כדלקמן:תהיקף פעילות נוכחי העמודה  .2.1

 ."שעות בשנה

מן: לאחר המילים "לבין קלדתוקן כתהיקף פעילות למשתתף הזוכה ותנאי התקשרות העמודה  .2.2

"לעניין זה, התמורה שתקבע בין המשתתף הזוכה לבין הגורם  –הגורם המפעיל" יבוא המשפט 

 ₪ לשעה בעבור כל מסלול". 75של  המפעיל לא תעלה על סך

 :תנאי המכרז והוראות למשתתפים - למסמך א' 2.8להלן נוסח מתוקן של הטבלה שבסעיף  .3

היקף פעילות למשתתף  תמורה פעילות נוכחי היקף גורם מפעיל פעילות

 הזוכה ותנאי התקשרות

מפעל 

 שחייה

 לתלמידים

 תות ה'יכב

תלמדים  2,000 -כ החברה העירונית

במהלך השנה, כל 

 כניסות  10תלמיד 

18  ₪

לכניסה 

 לתלמיד

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי החברה העירונית, 

ובתמורה המפורטת 

 בטבלה. 

 קייטנות

 עונתיות

רשת חוויות רחובות 

מיסודה של הסוכנות 

היהודית לא"י בע"מ 

( )חברה זו מהווה )חל"צ

 18  ₪

לכניסה לכל 

 ילד

 –בהתייחס לרשת חוויות 

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי רשת חוויות, 
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זרוע ביצועית של עיריית 

רחובות בתחום החינוך 

הבלתי פורמאלי; להלן: 

 "(;רשת חוויות"

וכן גורמים פרטיים 

אחרים. לשיקול דעת של 

 בעל ההרשאה

ובתמורה המפורטת 

 ה.בטבל

בהתייחס לגורמים אחרים 

לשיקול דעת  –)פרטיים( 

 המשתתף הזוכה.

לימודי 

ואימוני  

שחייה 

 )סקציות(

העמותה לקידום 

 השחייה ברחובות

₪ לשעה  65 שעות בשנה. 7,000-כ

בעבור כל 

 מסלול

היקף פעילות שלא יפחת 

מהיקף  70%משעור 

 הפעילות הקיים. 

התמורה ויתר תנאי 

ההתקשרות תקבע באופן 

ישיר בין המשתתף הזוכה 

לבין הגורם המפעיל. 

לעניין זה, התמורה 

שתקבע בין המשתתף 

הזוכה לבין הגורם המפעיל 

₪  75לא תעלה על סך של 

 לשעה בעבור כל מסלול.

ככל שיהיו מחלוקות 

עם תנאי בקשר 

ההתקשרות ביניהם, יפנה 

המציע הזוכה לחברה 

העירונית ויפעל בהתאם 

 להנחיותיה.

 

ביחס לפעילות חוזה לניהול והפעלה של מרכז הספורט,  –מסמך ג' ל 10.8סעיף בטבלה שבבהתאם,  .4

 : לימודי ואימוני שחייה )סקציות(, יתוקנו העמודות הבאות

 7,000 -כ" יבוא "שנהשעות ב 295-במקום "כתוקן כדלקמן: תהיקף פעילות נוכחי העמודה  .4.1

 ."שעות בשנה

על מן: לאחר המילים "דלקתוקן כת היקף פעילות למשתתף הזוכה ותנאי התקשרותהעמודה  .4.2

הגורם  "לעניין זה, התמורה שתקבע בין המשתתף הזוכה לבין –" יבוא המשפט פי הסכם זה

 ₪ לשעה בעבור כל מסלול". 75המפעיל לא תעלה על סך של 

 :חוזה לניהול והפעלה של מרכז הספורט - מסמך ג'ל 10.8בסעיף שלהלן נוסח מעודכן של הטבלה  .5

היקף פעילות לבעל  תמורה פעילות נוכחי היקף גורם מפעיל פעילות
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ההרשאה ותנאי 

 התקשרות

מפעל 

 שחייה

 לתלמידים

 תות ה'יכב

תלמדים  2,000 -כ החברה העירונית

במהלך השנה, כל 

 כניסות  10תלמיד 

18  ₪

לכניסה 

 לתלמיד

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי החברה העירונית, 

ובתמורה המפורטת 

 בטבלה. 

 קייטנות

 עונתיות

רשת חוויות רחובות 

מיסודה של הסוכנות 

היהודית לא"י בע"מ 

)חברה זו מהווה ( )חל"צ

זרוע ביצועית של עיריית 

רחובות בתחום החינוך 

הבלתי פורמאלי; להלן: 

 "(;רשת חוויות"

וכן גורמים פרטיים 

אחרים, לשיקול דעת של 

 בעל ההרשאה

 18  ₪

לכניסה לכל 

 ילד

 –בהתייחס לרשת חוויות 

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי רשת חוויות, 

רה המפורטת ובתמו

 בטבלה.

בהתייחס לגורמים 

 –אחרים )פרטיים( 

 לשיקול בעל ההרשאה.

לימודי 

ואימוני  

שחייה 

 )סקציות(

העמותה לקידום השחייה 

 ברחובות

₪ לשעה  65 שעות בשנה. 7,000 -כ

בעבור כל 

 מסלול

היקף פעילות שלא יפחת 

מהיקף  70%משעור 

 הפעילות הקיים. 

התמורה ויתר תנאי 

ההתקשרות יקבעו באופן 

ישיר בין בעל ההרשאה 

וזאת לבין הגורם המפעיל, 

 30 -בתוך לא יאוחר מ

ימים ממועד תחילת 

 . ההפעלה על פי הסכם זה

לעניין זה, התמורה 

שתקבע בין המשתתף 

הזוכה לבין הגורם 

תעלה על סך  המפעיל לא

₪ לשעה בעבור כל  75של 

 .מסלול

ככל שיהיו מחלוקות 
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בקשר עם תנאי 

ההתקשרות ביניהם, יפנה 

בעל ההרשאה לחברה 

העירונית ויפעל בהתאם 

 להנחיותיה.

יובהר, כי עד למועד 

הנקוב לעיל או עד 

לתחילת ההתקשרות בין 

בעל ההרשאה לבין הגורם 

המפעיל את הפעילות 

הנ"ל, לפי המוקדם 

מבניהם, תמשיך הפעילות 

להתקיים במרכז הספורט 

והנופש, על פי התנאים 

שהיו קבועים עובר 

לתחילת ההפעלה 

 המוגדרת בהסכם.

 

 כל יתר הוראות המכרז, ימשיכו לחול ללא שינוי.  .6

מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. כל מבהירות ו/או מובהר כי הוראות מסמך זה  .7
תיקון לסעיפי המכרז יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם 

 אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 תית כל עמוד.יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתח .8

 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. חברה העירוניתההסכם שייחתם בין ה .9

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה .10

 

 בכבוד רב, 

 מר איציק עובדיה 

 מנכ"ל החברה העירונית רחובות 

 לתרבות ספורט ונופש בע"מ )חל"צ( 

 

 

 


