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  .כאמור במכרז 12:00בשעה  14.2.2023 ג'מועד אחרון להגשת הצעות למכרז הוארך ויהא יום 

 (. 2-6להלן בטבלה שאלות הבהרה ומענה העירייה )עמ' 
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מספר 

 פירוט השאלה /הבהרה  סעיף  עמוד  שאלה 

 מענה העירייה 

1.  

 טבלת מועדים  2

נבקש כי המועד להגשת מסמכי המכרז 

יקבע למועד סביר שלאחר פרסום 

התשובות לשאלות ההבהרה באופן 

שיאפשר למציעים זמן ללמוד את 

 התשובות ולהערך להגשת המכרז 

מועד הגשת 

ההצעות למכרז 

יוארך ויעמוד על יום 

בשעה  14.2.2023ג' 

כאמור   12:00

 במסמכי המכרז. 

2.  

4 2.7 

מבוקש לשנות שמספר המשתתפים 

המקסימלי על פי ממוצע יומי יהיה 

בהתאם לרישיון ההפעלה שניתן על ידי  

 משרד הרווחה

 מקובל 

3.  

 4.3סעיף  6

מבוקש כי תעודת כשרות  ורישיון יצרן 

ממשרד הבריאות יסופקו לאחר הזכייה 

וההתקשרות עם הקייטרינג במכרז 

 שיבחר

 מקובל

4.  

6 4.8 

 מבוקש לבטל במקרה של עמותה

מאושר ובתנאי 

שהעמותה תציג 

אישור של מע"מ על 

פטור מתשלום 

 מע"מ. 

5.  

8 7.3.2. 

מבוקש להוסיף:העברתם לעירייה 

תעשה  בתנאי ששולמו בפועל  על ידי 

 הזקן

 מקובל

6.  

19 2.13 
נבקש לקבל הצהרה מטעם העירייה כי 

 היום נגיש על פי כל דין.מרכז 

מבנה מרכז היום 

נגיש ובעל אישור 

נגישות. אחריות 

להנגשה בהתאם 

לשימוש/ שירות 

בפועל הינה על 

 המפעיל. 

 נבקש להוסיף " בכפוף לבלאי סביר" 2.31 21  .7
  מקובל.
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8.  

21 2.32+2.35 

לאור העובדה שהערייה היא בעלת 

המבנה מבוקש לתקן את הסעיפים 

 הנ"ל כאמור להלן:

.תחזוקה שוטפת של מערכות במבנה 1

לרבות אישורים שנתיים של מערכות 

אחזקת ציוד  בטיחות  אש וחשמל.

אחריות של  -1שוטפת סעיף 

 המפעילה.

. תחזוקת שבר לרבות תשתיות המבנה 2

 בלאי ויושן של ציוד קבוע )ארונות, -

 ציוד מטבח, מערכות מיזוג, משקופים,

 אש( גילוי לוחות חשמל,

איטום גגות  -של המבנה.בלאי ויושן 3

תקרה  בריצוף, וקירות,שברים בקירות,

גיזום עציים  אינסטלציה,

 ושורשים,וניזקיהם.

לרבות נגישות  -. דרישות רגולציה4

המבנה,הוספת תשתיות הקשורות 

 לבטיחות אש במבנה.

אחריות בעלת מבנה  - 4ו 2,3סעיפים 

 העירייה

העירייה לא מקובל. 

אחראית לשבר תהא 

בצנרת בתוך הקיר, 

אחריות ללא 

תחזוקה שוטפת ל

ו/או אביזרי קצה 

אשר יהיו באחריות 

 -איטום המפעיל.

העירייה תהא 

אחראית לתיקון 

ליקויי איטום ובלבד 

שנוצרו שלא 

בעקבות ליקויי 

כגון אי )תחזוקה 

אשר  (ניקוי הגג

 יל.באחריות המפע

לרבות  -לכךמעבר 

אחריות למזגנים 

ו/או מרצפות, תהא 

 –ון גינ  על המפעיל.

תהא על אחריות 

המפעיל. דרישות 

המבנה  -רגולציה

אחריות מונגש. 

ה להתאמה להנגש

, ככל שימושל

על  -שנדרשת

, לכךעבר מ המפעיל.

לעניין דרישות 

האחריות  רגולציה,

  על המפעיל.

 הערה נדחית.  להוסיף: למעט תשתיות המבנהמבוקש  3.2 22  .9

10.  

נבקש להרחיב את הצהרת העירייה, כך  3.2 22

שתכלול את היותו של מרכז היום נגיש 

 על פי כל דין.

הערה נדחית. 

תשומת לב למענה 

 21לשאלה מס' 

לעיל. מצ"ב אישור 

 על נגישות המבנה. 

11.  
23 3.8 

מבוקש להוסיף: ובתנאי ששולמו על ידי 

 הזקן

 מקובל.

12.  

23 3.9 

מבוקש לשנות: המפעיל ימסור לידי 

מנהלת אגף הרווחה והשירותים 

 החברתיים על פי דרישה

 מקובל. 
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13.  

26 7.2 

כפי הידוע לנו אישור ההפעלה ליחידה 

מבקרים  ליום  7לתשושי נפש עומד על 

 אנא הבהירו  -בלבד 

 מקובל. 

14.  

27 8.1 

למחוק את המילים "של השטח הגובל 

בהן". המפעיל יהא אחראי רק לשטח 

 מרכז היום וחצריו.

מקובל. אחריות 

ע"פ  -לשטח גובל

 הדין. 

15.  
27 8.1 

המפעיל ישיב לעירייה את מרכז היום 

 בכפוף לבלאי סביר

 מקובל. 

16.  
27 8.3 

מבוקש להוסיף: למעט תשתיות המבנה 

 שהינם באחריות העירייה

 נדחה. 

17.  

27 8.3 

מבוקש להבהיר  כי המפעיל אחראי 

לתחזוקה שוטפת של מרכז היום 

ומערכותיו ואינו אחראי לתשתיות 

 מרכז היום כמפורט לעיל.

 נדחה. 

18.  

יובהר כי המפעיל אחראי לשטח המרכז  8.12 28

 וחצריו ולא לשטחים גובלים.

מקובל. אחריות 

לשטח גובל ע"פ 

 הדין. 

19.  

28 8.2 

מבוקש להוסיף כי העירייה אחראית  

לתשתיות המבנה וכן להנגשת המבנה 

 ככול שידרש 

 ראה מענה .נדחה

 להלן 21לשאלה 

20.  

28 8.2 

מבוקש להבהיר  כי המפעיל אחראי 

לתחזוקה שוטפת של מרכז היום 

ומערכותיו ואינו אחראי לתשתיות 

 מרכז היום כמפורט לעיל.

 מקובל

21.  

31 12.2 

מבוקש לבטל סעיף זה: מאחר ותשלום 

ביקורים במרכז היום ניתן רק עבור 

בדיעבד ורק בהתאם למספר הביקורים 

בפועל , לא ניתן לצפות הכנסות יציבות 

. עובדה שאינה אפשר בניית תקציב 

 שנתי.

 מקובל

22.  

34 17.2 

נבקש להחליף את המילים "כל עוד 

עלולה להיות למפעיל אחריות על פי 

 36הדין" במילים "לתקופת נוספת בת 

 תקופת ההתקשרות"חודשים מתום 

 נדחה

23.  

34 17.4.1 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את 

המילים "בכפוף להרחבי השיפוי 

 המפורטים בסעיף זה להלן"

 מקובל

24.  

34 17.4.9 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את 

המילים "מובהר כי ביטול החריג לא 

ייגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 על פי דין"

 נדחה 
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25.  

35 17.6 
להסיר את המילים "פוליסות נבקש 

 הביטוח ו/או"

 נדחה

26.  
35 17.4.11 

₪  5,000נבקש להחליף את הסכום 

 ₪  50,000בסכום 

 מקובל

27.  
35 17.4.13 

בספרות  60נבקש להחליף את הספרות 

30 

 נדחה

28.  

35   

נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: "העירייה 

תבטח את המבנה בו תתקיים הפעילות 

כנגד סיכוני  נשוא הסכם זה בערך כינון

אש מורחב ותכלול סעיף לפיו המבטח 

מוותר על זכות התחלוף כלפי המפעיל 

ו/או מי מטעמו, למעט כלפי מי שגרם 

לנזק בזדון". כמו כן העירייה פוטרת 

את המפעיל מאחריות לנזק ישיר ועקיף 

על פי ביטוח המבנה כאמור לעיל. 

האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון."

 נדחה

29.  

36 18.1 

הפיצויים "המוסכמים" מאוד גבוהים 

ואינם סבירים. מבוקש להפחיתם 

לסכומים סבירים שלוקחים בחשבון 

שייתכנו לעיתים טעויות בפעולות אלו 

על ידי המפעיל. כמו כן מבוקש לאפשר 

למפעיל הן לתקן טעויות שנפלו בפעולות 

האמורות והן להסביר את פעולותיו 

ל ידי בטרם הטלת "קנס" כאמור ע

העירייה. מבלי לגרוע מן האמור מבוקש 

למחוק את הפיצוי בגין אי תשלום 

חשבונות מים/חשמל, שמשולמים 

לגופים אחרים )תאגיד מים 

עירוני,/חח"י(, כאשר המפעיל הוא 

הגורם המשלם ו"החייב" לגופים אלו 

באופן ישיר. מה גם שלא ברור ה"קנס" 

וסמכות הערייה  5%הנוסף בשיעור של 

 ית סכום זה.לגבי

 נדחה

30.  

36 18.1.1 

מבוקש להוסיף : אלא אם התבצע  

 בשוגג

נדחה. הקנס יוטל 

לאחר התראה בכתב 

ימים מראש  7של 

ובה דרישה לתיקון/ 

 החזר/ הפסקה... 
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31.  

36 18.1.2 
מבוקש להוסיף: ולאחר שנשלחה 

 תזכורת 

נדחה. ראו האמור 

קנסות יוטלו  -לעיל

לאחר התראה בכתב 

 ימים מראש 7של 

 מקובל לכל חודש 15מבוקש לשנות: עד ה 18.1.3 36  .32

33.  

37 19.3 

מבוקש להוסיף: . המפעיל מתחייב לכך 

שמתן השירותים יבוצע ברציפות ולא 

 יפגע בין בשל מחסור בעובדים ובין

מכל סיבה אחרת ככל שניתן ובכפוף 

 להוראות פיקוד העורף.

 מקובל

34.  

39 25.3 

 בסוף הסעיף מבוקש להוסיף:"המפעיל

יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות עם 

העריייה בכפוף למתן הודעה מראש 

 ימים לפחות". 120ובכתב בת 

 נדחה. 

35.  

44 
אישור קיום 

 ביטוחים
נבקש להסיר  -אחריות כלפי צד שלישי 

 318את קוד 

נבקש להחליף  -ביטול/שינוי הפוליסה 

 30בספרות  60את הספרות 

הבקשות נדחות. 

 318לעניין הרחבה 

יובהר כי מבקש 

האישור יהיה 

מבוטח נוסף, בכפוף 

 להרחב השיפוי.

 

36.  
 2נספח ו'  60

מבוקש להגיש מודפס בדף נפרד 

 ולהוסיף שורות במידת הצורך 

 מקובל

37.  
 3נספח ו' 61

מבוקש להגיש מודפס בדף נפרד 

 ולהוסיף שורות במידת הצורך 

 מקובל

 

 

למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה  והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

 כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 טובה שפירא אלטמן, עו"ד

   ישלח למבקשים/ רוכשי המכרז. האישור יועלה לאתר כי האישור אינו מונגש. לא  –למבנה  אישור נגישות :לוטה

 מר דוד שטרית, מנכ"ל   העתק: 

 מר אסף אפרים, גזבר                 

  גב' שירה רייניץ מנהלת אגף הרווחה                

  



 

 

7  


