מכרז פומבי מס'  11/2021להפעלת צהרונים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי,
בעיר קריית גת
הבהרה מספר 1
מס"ד המסמך
או הנספח
אליו
מתייחסת
ההבהרה
מסמכי
1
המכרז

2

מסמכי
המכרז

פרק וסעיף
רלוונטיים.
יש לציין גם
עמוד
הוראות
והנחיות
למשתתפים
סעיף 1.2
עמ' 3

נוסח השאלה

נבקש לקבל את מספרי התלמידים
בחלוקה למסגרות .כמו כן את צפי
הקבוצות העתידות להיפתח בשנה
הבאה/מספר הקבוצות והתלמידים
הפעילים בשנת הלימודים תשפ"א

סעיף 13
( )11.1עמ'
12

נבקש לעדכן כי התקופה המוצעת הינה
ל 11 -חודשים.

3

19.9

4

21.12

נבקש להבהיר האם על המשתתף לצרף
את מסמכי הצעתו סרוקים כבר בעת
ההגשה או רק לאחר זכיה במכרז
נבקש לעדכן כי מסמכים המוגדרים
חסויים בידי המציע ישארו כך ולא
יוצגו לצד שלישי
נבקש לקבל את העלות למסלול 3+4

הבהרה

מצ"ב כנספח להבהרות

במסגרת המכרז ,המפעיל הזוכה
נדרש לספק השירותים לתקופה
כמפורט להלן:
 10חודשי צהרון.
 10ימים של חנוכה פסח (נכנס בתוך
 10חודשים)
וקייטנה של הקיץ -בהתאם
להנחיות משרד החינוך (משתנה-
חודש נוסף)
הבהרה :לעניין  10ימים של חנוכה
ופסח ,תתבצע פעילות בוקר במימון
משרד החינוך .במידה והמפעיל
יבחר להפעיל צהרון ,יהא זה על
בסיס ההרחבות בפעילות בחופשה.

5

מסמך
א7/

6

מסמך
א7/

מפרט
שירותים
סעיף 10.3
עמ' 30
מפרט
שירותים
סעיף 15.6
עמ 33

7

מסמך
א7/

מפרט
שירותים
סעיף 16.7
עמ' 35

נבקש לקבל הבהרה בנוגע לנדרש
מהמציע בכל הנוגע לילדים אלרגים
ולמנות ללא אלרגנים לרבות חלב,
ביצים ,שומשום ,אגוזי לוז ,שקדים,
בוטנים וסויה עפ"י הוראת קבע 0042
של משרד החינוך.
על פי הקול הקורא אנשי הצוות בגנים
צריכים להגיע ב 13:45ועל כך
מתוקצבים .נבקש שתשתנה הבקשה
מ 13:15ל13:45

על המשתתף להגיש מסמכי הצעתו
סרוקים ,יחד עם הצעתו במועד
שנקבע להגשה.
העירייה תפעל עפ"י הוראות סעיף
 21.12וסעיף  21.13לתנאים
הכלליים.
העלות הינה עפ"י החלטת ועדת
היגוי רשותית.

ההבהרה מופיעה בקול קורא

הבקשה לא מתקבלת.
בגני המוכש"ר מגיעים ב.13:30-
 13:45בגנים עם אופק חדש .בבתי
ספר משעה .13:00
תחילת פעילות תהיה בסמוך לסיום
יום הלימודים .על הצוות להגיע

לחפיפה עם צוות הבוקר  15דקות
קודם לפתיחת הצהרון.
ביטוח סעיף ישנו נספח ביטוח מפורט ולכן מבוקש
 24עמ'  61למחוק את כל סעיפי המשנה של סעיף הבקשה למחיקת סעיפי המשנה של
 ,24ולהותיר רק את סעיף  24.1בנוסח סעיף  24מקובלת.
הבא:
"המפעיל מתחייב לבטח ,עוד לפני במקומם ירשם כדלקמן" :מבלי
תחילת מתן השירותים ,וכתנאי לכניסת לגרוע מחבות המפעיל על פי הסכם
החוזה לתוקף ,ועל חשבונו ,ביטוח זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על
להסכם" .המפעיל יחולו הוראות נספח
ב'
בנספח
כמפורט
ככל שהבקשה למחיקת סעיפי המשנה הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה
לא תתקבל ,להלן הערות פרטניות חלק בלתי נפרד ממנו"
לסעיפים אלו:
 .1סעיף  – 24.1בשורה הראשונה,
במקום המילה "העבודה" מבוקש
לרשום" :מתן השירותים" (אין
הגדרה בהסכם ל" -עבודה" אלא
ל"שירותים") ,ובשורה השניה,
מבוקש למחוק את המילים
"וביטוח בגין ספק המזון שלו"
 .2סעיף  24.1.1ו -בסעיף - 24.1.2
מבוקש למחוק במלואם – מדובר
על סעיפי ביטוח הקשורים
לביטוח עבודות קבלניות ואינם
רלוונטיים למתן השירותים נשוא
מכרז זה.
 .3סעיף  – 24.1.3בשורה השניה,
"ואחריות
המילים
לאחר
מקצועית" מבוקש לרשום" :או
לחילופין ביטול חריג אחריות
מקצועית בביטוח צד ג'"
 .4סעיף  – 24.1.4במקום המילים
"ו/או אחרים אשר למזמין יש
זיקה אליהם" מבוקש לרשום:
"למעט כלפי אדם שגרם לנזק
בזדון".
 .5סעיף  – 24.1.5מבוקש למחוק
במלואו (קיים כבר סעיף כללי
המפנה לנספח ב' – אישור
הביטוח ,וההפניה בסעיף שגויה).
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מסמך
/15א
הסכם

9

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  1עמ'
81

10

נספח ב –
נספח
ביטוח
נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  2עמ'
81

פסקה שלישית ,מבוקש למחוק את
המילים " 30יום"

סעיף  3עמ'
81

 .1לאחר המילים "כל אירוע" מבוקש
לרשום "מהותי",

 .1פסקה שניה –לאחר המילים "על
חשבון המבוטח" מבוקש לרשום:
ו/או לדרוש מספקי המשנה לערוך
ולקיים" .

 .1לא מקובל
 .2מקובל

 .2בסוף הסעיף ,מבוקש למחוק את
המילה "כל" לפני המילה "דין"

11

מקובל
 .1לא מקובל

 .2מקובל

12

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  5עמ'
81

13

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  6עמ'
82

14

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  7עמ'
82

15

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  8עמ'
82

16

נספח ב –
נספח
ביטוח

סעיף  9עמ'
82

 .2בסוף הסעיף מבוקש להוסיף" :ככל
שאין בכך כדי לפגוע באינטרסים
של המבוטח".
פסקה שניה ,בשורה השניה ,במקום
המילים "יערוך המבוטח" מבוקש
לרשום" :רשאי המבוטח לערוך".
בפסקה השניה ,בשורה שלישית ,לאחר
המילים "שיערך על ידו" מבוקש
לרשום" :בקשר עם השירותים נשוא
הסכם זה" ,וכן מבוקש למחוק את
המשפט האחרון המתחיל במילים "בכל
ביטוח חבות נוסף "...ועד לסוף הסעיף

 .1מקובל

 .2מקובל

 .1בשורה השניה ,מבוקש למחוק את
המילים "ישיר או תוצאתי",
 .2מקובל
 .2ובשורה הרביעית ,מבוקש למחוק
את המילים "וכן מאחריות לנזקים
לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר
עם השירותים".
הראשונה,
 .1בפסקה
בשורה  .1לא מקובל.
המילים
במקום
הרביעית,
מקובל להוסיף את המילים:
"כמבוטח נוסף" מבוקש לרשום
"בהתאם להרחבי השיפוי"
"תחת הרחבי השיפוי".
לאחר המילים ":כמבוטח
נוסף".
 .2בפסקה השניה ,בשורה שניה,
מבוקש למחוק את המילים "ו/או
 .2מקובל
לפצות"
 .1לא מקובל

 .3בפסקה השלישית ,בשורה שלישית,
לאחר המילים "ההשתתפות  .3לא מקובל
העצמית ,מבוקש לרשום "ואשר
נגרמו באחריות המבוטח ו/או
הפועלים מטעמו",
 .4מבוקש למחוק
"בפיצוי ו/או",

את

המילים

 .4מקובל

 .5ובסוף הסעיף מבוקש למחוק את
המילים "מיד עם דרישתו  .5מקובל
הראשונה בכתב".
 .1תנאי  – 3מבוקש למחוק את
 .1מקובל
המילים "פיצוי או".
 .2תנאי  – 5מבוקש למחוק את
 .2מקובל
המילים "מהדורת ."2013
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים "למעט אי המצאת הארכת
תוקף אישור ביטוח ,אשר תחשב הפרה מקובל
יסודית רק בחלוף  10ימים ממועד
קבלת דרישה בכתב מאת מבקש
האישור ,להמצאתו"

17

נספח
אישור
עריכת
הביטוח

18

עמ' 83

בביטוח אחריות מעבידים – מבוקש מקובל
למחוק את ההרחבה בקוד ( 315הרחבה
זו שייכת לביטוח צד ג' ולא לחבות
מעבידים).

כללי

בהתאם להחלטת כב' השופטת דנה
כהן-לקח בבית המשפט המחוזי
בירושלים בעת"מ 46012-10-20
מתאריך  – 12/1/2020על מנת למנוע
פגיעה בשוויון בין מציעים החייבים
במע"מ ובין מציעים שאינם חייבים
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 רשות המיסים לא יאוחר מ 45
ימים טרם המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז לקבלת אישור רשות
המיסים על חובתה של העמותה
לתשלום מע"מ במכרז זה או פטור
ממע"מ ולצרף את האישור כאמור
כנספח להצעה

19

מסמך - 1
מיפוי לפי
כיתות

עמוד ,3
סעיף 1.2
וכן עמוד
 ,17סעיף 24

סעיף  1.2מציין" :מוסדות חינוך....
המונים כ 1,400-תלמידים בגילאי 3-
."...9
סעיף " :24מספר תלמידים בגנים
ובכיתות א-ב'"....
לפי סעיפים אלו ,נראה כי המכרז
מתייחס לצהרונים בגנים ובבי"ס.
מנגד ,במסמך  1יש מיפוי של בתי ספר
בלבד (כיתות א-ב)  -סה"כ כ700-
תלמידים בלבד .אין התייחסות
במסמך לגנים בכלל.
האם המכרז מתייחס גם לגני ילדים?
אם כן -נבקש לצרף למכרז מיפוי גם
לגנים.
אם לא -מה כמות התלמידים הנכונה?

20

מסמך 2

עמוד ,5
סעיף 8.1

על פי זה יש לצרף "אישור רשם
החברות/השותפויות -"...במידה
והמציע הוא מלכ"ר/עמותה ,אישור זה
לא רלוונטי .איזה אישור יש לצרף
במקום? אישור רשם העמותות?

21

כללי

עמוד ,5
סעיף 8.3

הבקשה מתקבלת חלקית.
על המציע הסבור כי הוא אינו
מחויב במע"מ באספקת השירותים
מכוח מכרז זה ,לפנות אל רשות
המיסים לקבלת אישורה על כך
ולצרף את האישור כאמור כנספח
להצעה.
מציע אשר פנה אל רשות המסים,
אך טרם קיבל האישור כאמור,
יצרף להצעתו העתק הפניה שנערכה
על ידי המציע אל רשות המסים וכן
אישור של עו"ד או רואה חשבון
חיצוני ,בעל ידע וניסיון בתחום ,על
כך כי המציע אינו מחויב במע"מ
באספקת השירותים מכח המכרז.
יובהר בזה כי ככל שיתברר בכל
שלב ומכל סיבה שהיא ,כי המציע
יחויב במע"מ – אזי תבוטל זכייתו
וועדת המכרזים תבחר זוכה אחר
במקומו בהתאם לשיקול דעתה.
מצ"ב טבלת מיפוי גני ילדים.

במידה שהמציע הינו עמותה
/מלכ"ר ,המציע יצרף כל אלה:
 .1תעודה בדבר רישומו כעמותה
מאת רשם העמותות ;
 .2וכן אישור ניהול תקין מאת
רשם העמותות.

.

וכן עמוד ,8
סעיף 11.3

עפ"י סעיף זה יש לצרף למכרז "מצבת
כח אדם מפורטת תוך ציון תפקיד,
וותק הכשרה ,השכלה ותעודות-"...
הגשת המכרז היא בעוד כשבועיים,
הגשת מצבת לפי הדרישות הינה לא
יישימה עבור מציע שאינו מכיר את
המוסדות שבמסמך  .1בנוסף ,במסמך
 1מפורט פוטנציאל כיתות הבוקר,
האם הכוונה היא שיש להגיש מצבת
כח אדם מפורטת לכל אחת מהכיתות
שבמיפוי? הרי ברור שלא יפתחו
צהרונים בכל הכיתות הללו אלא
בחלקן? והאם המצבת צריכה לכלול
את פרטי כח האדם של הצהרונים
בלבד או גם של הקייטנות?
לאור האמור לעיל ,נבקש לבטל את
הדרישה להגשת מצבת כח אדם
מפורטת ו/או לחילופין לאפשר הגשת
הצהרה הכוללת התחייבות להעסיק
כח אדם מקצועי בכל מימנות
והתמחות עפ"י הקריטריונים הנדרשים
ב"קול קורא".
האם במסגרת המכרז ניתן להגיש
תוכנית עבודה מפורטת לשנה"ל
תשפ"א? במקביל כמובן לפני תחילת
הפעילות תוגש תוכנית עבודה לשנת
תשפ"ב.

22

כללי

עמוד ,8
סעיף 11.1

23

כללי

עמוד ,8
סעיף 11.5

נודה לקבלת פירוט מה כוונת הסעיף
במילים "ביצוע הכשרות :עזרה
ראשונה ,שעות רכז  +ליווי והנחייה
פדגוגית" -איזה מסמך נדרש המציע
לצרף?

24

כללי

עמוד ,10
סעיף ,12.11
קריטריון
מס' 3

נוסח הסעיף" :המלצות...
המתייחסות ...כמפורט בסעיף 9.2
דלעיל-"....
סעיף  9.12מתייחס לערבות המכרז.
לכאורה טעות במספר הסעיף
שבהפניה .לאיזה סעיף הכוונה?

25

מסמך
א'- 15
הסכם

עמוד ,58
סעיף 16.3

העירייה רשאית בכל עת להפסיק את
ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 30
יום -מדובר בפעילות חינוכית
המושפעת מלוח חופשות של משרד
החינוך ,כך שסיום ההסכם באמצע
שנת לימודים עשוי לגרום לנזק גדול
לקבלן (פיטורי עובדים בתקופה מוגנת,
פיטורי עובדים באמצע תקופת חוזה
וכו') ,נבקש לשנות את הסעיף כך
שסיום הסכם לא יתבצע באמצע שנת
לימודים.

26

כללי

עמוד ,14
סעיף 19.9

סריקת מסמכי ההצעה ללא הצעת
מחיר -הצעת המחיר מוגשת כחלק
ממסמכי מכרז (מסמך א' 13עמוד -)48
האם הכוונה היא שיש לסרוק את כל

הבקשה מתקבלת.
על המציע להגיש הצהרה
והתחייבות להעסיק כח אדם
מקצועי ,מיומן ובעל ההתמחות
הנדרשת עפ"י הקריטריונים
הנדרשים ב"קול קורא" ,חתומה
ע"י עו"ד או רו"ח.
יובהר כי ,על המציע להציג רשימת
כח אדם לפני תחילת שנה"ל
תשפ"ב בהתאם למועד שייקבע
ע"י משרד החינוך.

הבקשה מתקבלת ובלבד
שהתכנית תוגש בהתאם למועד
שייקבע ע"י משרד החינוך בכל
שנה.
על המציע להגיש מסמך התחייבות
לביצוע ההכשרות הנדרשות
במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות
ולהנחיות משרד החינוך ,חתום ע"י
עו"ד .ביצוע ההכשרות הינו
באחריות המפעיל.
טעות סופר  -ההפניה לסעיף 9.2
מבוטלת.

סעיף  16.3ישונה כלהלן" :קבעה
העירייה כי ביצוע התחייבויות
מהתחייבויותיו של המפעיל ו/או
חלקן אינן לשביעות רצונה ,תשלח
התראה בכתב למפעיל ,ואם לא
יתוקנו הליקוי/ים תוך  30ימים
ממועד מתן האזהרה או בתוך פרק
זמן ארוך יותר שקבעה העירייה
בהודעתה ,רשאית העירייה לבטל
את החוזה כאמור בכפוף למתן זכות
טיעון למפעיל ומבלי לפגוע בכל סעד
העומד לעירייה על פי חוזה זה ו/או
על פי הדין".
טופס הצעת מחיר -מסמך א'13
ייסרק יחד עם כלל מסמכי ההצעה.

27

מסמך 2

עמוד 20

28

כללי

כללי
עמוד ,28
שורה 4
בטבלה

29

30

עמוד ,36
מסמך א' 7סעיף 17.7
וכן מסמך וכן עמוד
 ,60סעיף
א'-15
18.2
הסכם
להסכם

31

נספח א

כל נספח א,
עמודים 64-
80

32

נספח ג

כל נספח ג,
עמ' 84-91

33

נספחים
ד ,ד ,1ו.

כל נספחים
ד ,ד ,1ו,
עמודים ,92
95-97 ,93

34

מסמך - 1
מיפוי לפי
כיתות

עמוד 24
ועמוד 48

מסמכי המכרז והנספחים המצורפים,
מלבד עמוד  48ממסמכי המכרז?
במסמך ( 2אישור רישום וזכויות
חתימה) יש לציין שמות מנהלי
החברה/השותפות -ככל ומדובר במציע
שהוא עמותה ,האם יש לציין את שמות
חברי הוועד או את המנכ"ל העמותה?
כמו"כ ,אילו נתונים תמלא עמותה
במקום המיועד לציין את שמות בעלי
המניות?
האם ניתן להגיש את ההצעה על עותק
מודפס של מסמכי המכרז שהורדנו
מאתר העירייה? או שיש לקבל מסמכי
מכרז מקוריים מהעירייה?
"צילום תעודת עוסק מורשה" -במידה
ומדובר במציע שאיננו עוסק מורשה
(לדוגמא עמותה)?
סתירה בין הסעיפים:
סעיף  17.7למסמך א'" :7המפעיל
ידווח לרכזת הרשותית בעירייה עד ל-
 25בכל חודש את מספר הילדים
שנכחו"....
סעיף  18.2להסכם.." :ולא יאוחר מה-
 20בכל חודש ,יעביר המפעיל דיווח על
מס' התלמידים."....
בנספח מפורטים הקריטריונים של
משרד החינוך להפעלת התוכנית תחת
הכותרת "קריטריונים ....בשנת
הלימודים תשפ"ב -"....ככל הידוע לנו,
הקול הקורא לשנה"ל תשפ"ב טרם
פורסם .נודה להבהרה.
השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים:
א .מי נדרש למלא שאלון זה? במיוחד
במקרה שהמציע הוא תאגיד.
ב .האם יש למלא נספח זה במועד
הגשת המכרז או רק לאחר הזכייה?
א .מי נדרש לחתום על נספחים אלו?
במיוחד במקרה שהמציע הוא תאגיד.
ב .האם יש למלא נספחים אלו במועד
הגשת המכרז או רק לאחר הזכייה?
כתוב  3חתימות ,מצד שני אין מקום
אחד לחותמת .אולי טעות והכוונה
חותמת  2 +חתימות

ר' לעיל הבהרה מס' ;20
בנוסף ,יש לציין במסמך  2את
שמות חברי הועד המנהל וכן את
שמות מורשי החתימה מטעם
העמותה והרכב החתימה.
יש לפעול עפ"י הנהלים קרי ,למלא
את השאלון המופיע בדף הפרסום
שבאתר העיריה (עמוד  2ולשולחו
למר שמוליק יעיש) .עם קבלת
המסמך ,יועברו אליכם מסמכי
המכרז לצורך הגשה.
במקרה שהמציע עמותה – יצרף
אישור מטעם מע"מ ו/או רשות
המסים.
סעיף  17.7ישונה כלהלן" :
המפעיל ידווח לרכזת הרשותית
בעיריה ,עד ל 20 -בכל חודש את
מספר הילדים שנכחו בפועל
בצהרון בחודש הנוכחי וצפי למספר
הילדים בחודש הבא".
עד לפרסום "קול קורא" לשנה"ל
תשפ"ב ,ההתייחסות תהא ל"קול
קורא" לשנה"ל תשפ"א.
המפעיל מתחייב לפעול עפ"י "קול
קורא" שיפורסם ו/או שיעודכן
מעת לעת.
א .שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים ימלא מנכ"ל התאגיד.
ב .שאלון זה יוגש יחד עם כלל
מסמכי ההצעה במועד שנקבע
להגשה.
מורשי החתימה מטעם התאגיד
אמורים לחתום על כל המסמכים
ולהגישם יחד עם ההצעה ,במועד
שנקבע להגשת ההצעה.
יש צורך בחתימת מורשי החתימה
בצירוף חותמת.

.1

המציעים מתבקשים להגיש נספח הבהרות זה ,חתום במצורף להצעתם;

.2

למותר להבהיר כי פרט לאמור לעיל ,לא חלו שינויים בהוראות מסמכי המכרז.

תאריך___________________:

חתימה_______________________:

