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2
מספר
שאלה

מסמך

סעיף

עמוד שאלה

מענה העירייה

1

א' – הוראות 48
למשתתפים

17

הנוהל במכרזים השונים
הוא שאת מעטפת הצעת
המחיר ואת מעטפת
מכניסים
ההצעה
למעטפה שלישית .נבקש
הבהרה האם יש לעשות כן
גם במכרז זה .אם לאו,
נבקש הבהרה מה לציין
על מעטפת ההצעה
הכספית.

כאמור במסמכי המכרז ,יש להגיש את ההצעה
הכספית במעטפה סגורה ונפרדת מיתר מסמכי
המכרז והאישורים הנדרשים אשר יוגשו במעטפה
נפרדת .ניתן להגיש את שתי המעטפות במעטפה
שלישית או בשתי מעטפות נפרדות שיוכנסו
לתיבת המכרזים .ניתן לציין על מי מהמעטפות
שאוזכרו בס' זה ,את מספר המכרז ואת פרטי
המכרז ,כאמור בס'  47למכרז.

2

א' – הוראות 50
למשתתפים 3
נספח ט' –
הצעה כספית

21
40

בסעיפים אלה מתבקשים
המציעים לצרף אישור
להצעה
"ועד מנהל"
הכספית .המונח "ועד
מנהל" בהקשר זה אינו
ברור .אם הכוונה היא
לדירקטוריון המציע הרי
שדרישה זו אינה ישימה,
חריגה ולא ברורה לנוכח
שמורשי
העובדה
החתימה מטעם המציע
חותמים על ההצעה
הכספית .על כן ,נבקש
מחיקת הדרישה לאישור
ועד מנהל להתחייבות
להשקעת הכספים.

נדרש אישר של מורשי החתימה לנספח ההצעה
הכספית וכן הצגת מקורת כספיים מגובים בחוו"ד
בכתב מאת רו"ח רשת המציע לגבי קיומו של
מקור תקציבי ייעודי להצעה הכספית המוצעת
במכרז ע"י המציע .מצ"ב נוסח מסמך -נספח ט
בנוסח מתוקן לאור האמור בס' זה המחליף את
הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

3

מסמך יב' – 18.2
חוזה
התקשרות

68

מבוקש כי המילה:
"לבדו" תמחק ואחרי
המילה" :אחראי" יבואו
המילים" :ע"פ דין".

הבקשה מתקבלת.

3
4

מסמך יב' – 18.3
חוזה
התקשרות

68

5

מסמך יב' – 18.4
חוזה
התקשרות

69

מבוקש כי:
תתווסף סיפא כדלקמן:
"מוסכם כי השיפוי יהיה
בכפוף לכך שניתנה
למפעיל הודעה אודות
תביעה ו/או דרישה
בסמוך לקבלתה וכי
יאפשרו למפעיל להתגונן
מפניה תביעה ו/או דרישה
כאמור וכן השיפוי יינתן
בכפוף לקבלת פס"ד
שביצועו לא עוכב הקובע
המפעיל
חבות
את
בהתאם לדין".

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת.
מבוקש כי :
המילים" :ו/או לתלמידי
בית הספר ו/או לעובדיו"
תמחקנה.

4
הבקשה מתקבלת.

6

מסמך יב' – 19.1
חוזה
התקשרות

69

מבוקש כי:
"במועד
המילים:
החתימה על ההסכם
ימציא המפעיל הצהרה
לפיה הוא מחויב להמציא
אישור על קיום ביטוחים
עד ליום , 1.8.2022
לתקופת
בהתייחס
ההפעלה המתחילה ביום
 1.9.2022ואילך .הפרה של
סעיף זה הינה הפרה
יסודית ותביא
לביטול ההסכם לאלתר"
תמחקנה.
המפעיל מתחייב כי כל
תקופת ההפעלה הוא
מחויב להציג אישור
ביטוח בתוקף אך לא ניתן
מראש
להתחייב
לתאריכים שנקובים היות
ואישור הביטוח הינו
לתאריכי
בהתאם
הפוליסות של המפעיל
ולא בהתאם לתקופת
ההפעלה.

7

מסמך יב' – 19.5.5
חוזה
התקשרות

70

הבקשה נדחית ,אולם המילים "המכסה את
מבוקש כי:
אחרי המילה" :בגין" אחריות העירייה" תמחקנה ובמקומן ירשם
יבואו המילים" :אחריות "יורחב לשפות את העירייה".
שתוטל עליה" .והמילים:
"ו/או תמחקנה.

8

מסמך יב' – 70 19.5.10
חוזה
התקשרות

המילה "לפחות" תמחק ,למעט זה אין שינוי
מבוקש כי:
מניין הימים ישונה ל .30 -בנוסח הסעיף.
כמו כן ,המילה" :לפחות"
תמחקנה.

5
9

מסמך יב' –
חוזה
התקשרות

8083

אופי העסקה:
נבקש כי המילים" :מכרז
מס'  "25/2020יוחלפו
במילים ":עם הפעלת
ביה"ס".
ביטוח צד ג'
 .1המילים :אחר-
אחריות
חריג
מקצועית אינו
חל על נזקי גוף-
תמחקנה.
 .2קוד  318יוחלף
בקוד .321
אחריות מעבדים:
 .1קוד  305יימחק
ביטוח אחריות מקצועית
 .1נבקש כי יאושר
גבול האחריות
בסך 4,00,000
.₪

הבקשה מתקבלת.

 .1הבקשה נדחית.
יובהר כי ניתן להמציא כיסוי חלופי במסגרת
פוליסת אחריות מקצועית.
.2הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית .אולם ככל ויובהר כי קיים ביטול
חריג אחריות מקצועית בביטוח צד שלישי על
מלוא גבול האחריות ניתן יהיה לקבל גבול
אחריות של  ₪ 4,000,000בביטוח אחריות
מקצועית .

 .2נבקש כי קוד
 304 ,302ו 309-הבקשה נדחית.
יימחקו.
ביטוח רכוש:
 .1נבקש למחוק את
המילים אובדן
תוצאתי הן תחת
סוג הביטוח והן
גבול
תחת
א.
האחריות
12
תוצאתי
חודשים.
 .2כמו כן ,נבקש
למחוק קוד .318
הודעה על ביטול /שינוי
לרעה:

 .1הבקשה מתקבלת בהתאם לפטור הקבוע
בסעיף . 19.7

 .2הבקשה מתקבלת.

6
נבקש כי מניין הימים
הבקשה נדחית.
ישונה ל.30-
11

א

)3(6

6

נקבע כי במידה ותהליך התאריך הנכון הינו  31.5.2022לקראת הפעלה
העברת העובדים כאמור וניהול בשנת תשפ"ג.
לא יסתיים עד ליום 31
למאי  2021תידחה
העברת הבעלות לשנת
הלימודים תשפ"ג– .
מבוקשת הבהרה ביחס
לתאריך שכן התאריך עבר
לפני כחודש וחצי .כמוכן
הקביעה כי תידחה
העברת הבעלות לשנת
הלימודים תשפ"ג אינה
עומדת בקנה אחד עם
הוראות יתר המכרז
ולפיהם הפעלת וניהול
המוסדות הינה החל
בשנת הלימודים תשפ"ג.

12

א

7

6

תקופת תקופת ההתקשרות תהא לחמש שנות הפעלה
נקבעה
ההתקשרות ל –  5שנים החל מיום  ,1.9.2022כאמור במכרז .תקופת
עם אופציה לחידוש האופציה תהא לחמש שנים נוספות.
ההסכם לתקופות נוספות
 ,שכל אחת מהן לשנת
לימודים אחת נוספת.
נבקש לציין כי האמור
עומד בסתירה לסעיף 17.2
להסכם ולפיו נקבע כי
2
עומדות
לעירייה
תקופות אופציה ,האחת
בת  3שנות לימוד
והאחרת בת  2שנות
לימוד – .נבקשכם לאשר
בחוזר כי האמור בהסכם
ההתקשרות גובר.

7
נבקש לקבל הבהרה ביה"ס מופעלים כיום ע"י העירייה ועל כן השאלה
התחייבות הזאת אינה רלוונטית .בעתיד תפעל העירייה
אודות
להשתתף בהתאם להוראות המכרז.
העירייה
בהוצאות בגין הקצאת
שעות לימוד נוספות
בחט"ע עבור השלמת תקן
בכיתות קטנות לאור
דרישת חובת הזכאות.
כמוכן נבקש להבהיר
כיצד התחייבות זו באה
לידי ביטוי ב –  3השנים
האחרונות?

13

א

26

13

14

א

26

13

בשים לב למספר הנמוך נדחה .נוסח המכרז מחייב.
של תלמידי בתי הספר,
נבקש את התחייבות
העירייה לממן את הפער
בשעות הלימוד שיידרשו
המוסד
צורכי
לפי
(בהתאם לדרישת ראש
המוסד ומנהל המרחב
מטעם הרשת הזוכה) לבין
שעות המתוקצבות על ידי
משרד החינוך.

15

א

33

14

נבקש להבהיר האם העירייה תספק לבית הספר שירותי אבטחת
מתקשרת מוס"ח בהתאם להנחיות משרד החינוך והוראות
העירייה
חברת הדין.
עם
ישירות
האבטחה או שהזוכה
אמור להתקשר עם חברת
האבטחה והעירייה תישא
בעלות התמורה?

16

א

40

15

ראו הוראות המכרז ובין היתר פירוט אודות
הקריטריונים שצוינו בס'  50.1.4למכרז וכן פירוט
אודות ניסיון הרשת ,הצלחות הרשת ,שינויים
בבתי ספר בניהול הרשת ,תוכניות פדגוגיות
ותוספות פדגוגיות ואחרות המוצעות ע"י המציע
בבתי ספר בניהולו ,יחודיות המציע ,חזון המציע,
תמונה חינוכית במוסדות המציע.

נקבע כי המציע יגיש
מצגת – נבקש הבהרה מה
אמורה לכלול המצגת ?
האם ישנם נושאים
שהעירייה
ספציפיים
מבקשת שהמציע יכלול
במצגת?

8
נקבע כי המציע יגיש ראו האמור בקריטריוני הניקוד בס' 50.1.4
מסמכים פדגוגיים – למכרז.
נבקש הבהרה מהם אותם
פדגוגיים
מסמכים
מבקשת
שהעירייה
מהמציע להגיש?

17

א

40

15

18

א

48

17

נבקש הבהרה האם ניתן ראו מענה לשאלה  1לעיל.
להכניס את מעטפת
ההצעה הכספית (כשהיא
סגורה) בתוך המעטפה
הנוספת (אשר כוללת את
כל יתר מסמכי המכרז)?

19

א

50.1

18

האם השנים המפורטות כוללות אותן.
בטבלה הינן שנות ניסיון
בנוסף לשנתיים הניסיון
הנדרשות במסגרת תנאי
הסף או שהן כוללות
אותן?

20

א

50.1.4

19

נבקשכם לפרט את ראו נוסח המכרז,
לאופן
הקריטריונים
חישוב הניקוד ולקבלת
הציון המקסימאלי בגין
כל אחד מהקריטריונים
המופיעים בטבלה.

21

א

50.2

21

נבקש להבהיר את פירוט
חישוב הניקוד שהמציע
יהיה זכאי לקבל בגין
השקעותיו .האם הניקוד
יתקבל באופן יחסי למציע
שהגיש את ההצעה
הגבוהה ביותר? לחילופין
העירייה צריכה לקבוע
מדרוג כלשהו לפי סכום
ההשקעה שיגיש המציע
על מנת שניתן יהיה להבין
את שיטת הניקוד.

22

א

50.2

21

נא אישורכם כי ניתן הבקשה נדחית.
להגיש השקעות בשווה
כסף.

לעניין פירוט ניקוד ההצעה הכספית -ראה האמור
במכרז .ראה האמור במכרז .הניקוד יחושב כך
שההצעה הכספית הגבוהה ביותר תזכה למלוא
הנקודות ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.

9
נקבע כי הזוכה יהיה נכון הפעלת בתי הספר תהא החל משנת התשע"ג.
להחל את ההתקשרות
נשוא המכרז החל משנת
הקרובה
הלימודים
(תשפ"ב) – קביעה זו
עומדת בסתירה לכל יתר
הוראות המכרז .נא
הבהרתכם.

23

א

74

25

24

יב

3.12

45

נקבע כי העירייה תוכל שירותי ייעוץ כגון ליווי המנהלים ,תוכנית
לדרוש מהזוכה לספק פדגוגית ,בניית תוכנית להגדלת מספר הילדים
לעירייה שירותי ייעוץ והכל לאחר מו"מ ולשיקול דעת העירייה.
פדגוגי ו/א ניהולי בשנת
הלימודים תשפ"ב בכפוף
למו"מ שינוהל עם הזוכה
– נודה לקבלת הבהרתכם
השירותים
פירוט
הנדרשים מאת הזוכה.

25

יב

7.8

50

נקבע כי במקרה של נדחה .נוסח המכרז מחייב.
שיוויון קולות תכריע
דעתו של יו"ר הועד
המנהל .נבקש לתקן את
הסעיף באופן בו במקרה
של שיוויון קולות הנושא
יועבר לדיון בין ראש העיר
לבין מנכ"ל הזוכה.

26

יב

51 7.10.11

נבקש לקבוע כי הפעלת הבקשה מתקבלת ככל שהתוכנית הנוספת /תל"ן
תל"ן או כל תוכנית נוספת יופעל מתקציב בית הספר.
מעבר לאגרה הבסיסית
תהיה כפופה לאישור
הועד המנהל (ולא לאישור
העירייה) או בהתאם
לנוהלי משרד החינוך.

27

יב

51 7.10.11

נבקש לקבוע כי ככל נדחה.
והעירייה לא תאשר גביית
מהורי
תל"ן
שעות
אז
כי
התלמידים,
העירייה תישא במימון
עלויות התל"ן (לנוכח
לא
התוכנית
היות
מתוקצבת).

10
נודה לקבלת מדיניות
העירייה בכל הקשור
להפעלת מתקני ומבני בית
הספר (שלא בשעות
הלימודים)

28

יב

8.5.6

52

29

יב

8.10

53

הסכומים העירייה תפעל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל
כי
נקבע
הנקובים לתלמיד תושב  .4/2019אחת לשנה תיערך התחשבנות בין
העיר בין השאר בהסתמך הצדדים.
על עלויות חשמל ומים
למספר
(בהצמדה
התלמידים בבית הספר).
נבקש את אישור העירייה
כי הסכומים הנ"ל יעודכנו
בתחילת כל שנת לימודים
למספר
בהצמדה
שצפויים
התלמידים
ללמוד בבתי הספר והכל
בהתאם להוראות חוזר
מנכ"ל .4/2019

30

יב

8.12

54

נדחה .ככל שהרשת מעוניינת להוסיף עובדי
מנהלה מעבר לתקן הרי שהיא תדרש לעשות כן על
חשבונה .באם תרצה המפעילה לצמצם את מספר
עובדי המנהלה ולקבל מהעירייה את התקצוב
הנורמטיבי בגינם בהתאם לתקן היא תהא רשאית
לעשות כן ,ובכפוף להוראות כל דין.

כי
לציין
מבקשים
המציעה מפעילה את
מוסדותיה בין השאר
באמצעות מינוי מנהל
לכל
אדמיניסטרטיבי
מוסד חינוכי ולפיכך נבקש
את אישור העירייה למנות
מנהל אדמיניסטרטיבי
לבית הספר ולכלול את
שכרו הריאלי (בהתאם
ההסכם
להוראות
ארגון
של
הקיבוצי
מוסדות חינוך דתיים)
במסגרת עלויות העסקת
עובדי המנהלה.

העירייה אינה מתירה להשכיר את מבני /מתקני
בתי הספר לצדדי ג' .כל הפעלה אחרת תתואם עם
הזוכה .הפעלה קיימת של בית כנסת במקלט אחד
מבתי הספר (המשמש את בית הספר אך ורק
בשעת חירום) הינה עד להשלמת בניית מבנה של
קבע לעמותה .חשבונות חשמל וניקיון של המקלט
יחולו על העמותה הכאמור.

11
נבקש להוסיף התחייבות
להשתתף
העירייה
בקולות קוראים לפיתוח
ו/או לשיפוץ בית הספר
בהיותה הבעלים של
המבנה ובכפוף לכך כי
יתקבל מימון ממשלתי
בשיעור של  50%לפחות
מעלות ההוצאה

31

יב

8.22

55

32

יב

8.26.1

56

נקבע כי כל סכום שישלם נדחה.
המפעיל בגין אירוע שלא
נצפה מראש ושאינו נובע
מהתנהלותו ישולם על
חשבון התקציב השנתי
של בית הספר .נבקש
להוסיף כי במידה ולא
יהיה קיימים עודפים
העירייה
תפעוליים,
תשפה את המפעיל בגין
סכום זה ולחילופין
לדיון
יובא
הנושא
ולהכרעה בפני הועד
המנהל.

33

יב

9.1

57

נודה לקבלת נספח  1נשלח לרוכשי המכרז.
(רשימת עובדים) עם
היקף המשרה וכן עלות
העסקה לעיונינו.

34

יב

9.8

58

נקבע כי עובדי הוראה
אשר הועסקו בבית הספר
והינם עובדי העירייה
ימשיכו להיות מועסקים
על ידי העירייה .לא ניתן
להסכים לכך שעובדי
ההוראה ימשיכו להיות
מועסקים על ידי העירייה
אלא בהתאם להוראות
החוזר יש להעבירם
להיות מועסקים על ידי
הזוכה לפי הסכם משולש
בין העירייה לבין הזוכה
לבין ארגוני המורים.

העירייה אינה יכולה כיום ליתן הסכמה לתנאי כה
גורף .העירייה תבחן כל הצעה בנושא בעתיד
בהתאם ליכולותיה ,לרבות התקציביות ,בהתאם
לנסיבות העניין.

העירייה תפעל בהתאם להוראות חוזר מנכל
 4/2019וכן כל הסכם /חוזר מחייב מטעם משרד
החינוך לעניין העברת עובדי הוראה למפעיל
חיצוני.

12
נבקש להבהיר מדוע יש ראה האמור בס'  9.16למכרז .העירייה תפעל
לשלם יתרות פיצויי בעניין זה בהתאם להוראות המכרז ולהוראות
פיטורין לעובדי עירייה חוזרי מנכל משרד הפנים והחינוך.
שסיימו את עבודתם בתוך
תקופת ההסכם מתוך
תקציב בית הספר? יש
לקבוע כי היתרה תשולם
בכפוף לכך כי קיימים
עודפים תפעוליים .ככל
ולא תהיה יתרה העירייה
תישא בתשלום ביחס
לתקופה בה העובדים היו
מועסקים על ידה.

35

יב

9.15

59

36

יב

9.17

59

נבקש את אישור העירייה מקובל.
כי הרשת הזוכה תהיה
רשאית לבצע שינויים
בהנהלת מוסדות החינוך
בתיאום עם העירייה.

37

יב

9.21

60

נקבע כי בגין עובדי מנהל נוסח המכרז בעניין מחייב .וראה בנוסף לס' זה
אשר ימשיכו להיות את האמור בס'  8.13בעמ'  54למכרז (הסכם).
מועסקים על ידי העירייה
– יש לקבוע כי המפעיל
את
לעירייה
יעביר
התקציב היחסי שיתקבל
ממשרד החינוך בגין עלות
עובדי המנהל והעירייה
תישא בהפרשים (במידה
וישנם) ותשלם את שכר
העובדים ישירות.

38

יב

11.2

61

יש לקבוע כי מידת מוסכם.
התאמתו של תלמיד
ייקבע על ידי מנהל בית
הספר בשיתוף עם מנהלת
מחלקת החינוך של
העירייה.

39

יב

13.8

64

13
יש לקבוע את רשות נדחה .כל שימוש במבני בתי הספר לאחר שעות
השימוש במבני בית הספר הלימודים יעשה באישור העירייה וראו בין היתר
לאחר שעות הלימודים האמור ס'  28לעיל.
בכפוף להסכם שייחתם
בין המפעיל לבין כל צד
שלישי לפיו יסוכמו מראש
הסדרי הכניסה  /יציאה,
השתתפות בעלויות ,
ניקיון  ,שיפוי בגין נזקים
וכד'.

40

יב

13.13

64

נודה לקבלת הבהרה
אודות הקביעה בסעיף זה
ולפיה" :העירייה תפעל
לאפשר לבית הספר
להשתמש ללא תמורה
עירוניים
במתקנים
הנדרשים לצורך קיום
הלימודים
תוכנית
והפעילות הבית ספרית".
– אלו מתקנים עירוניים
העירייה התכוונה בסעיף
זה?

הכללים החלים על יתר בתי הספר העירוניים
יחולו גם על בתי הספר נשוא מכרז זה .שימוש
בחלק ממבני העירייה כרוך בעלות מתקציב בית
הספר.

41

יב

17.3

68

נבקשכם לבטל את הסעיף
ולפיו קיימת אפשרות
מצד העירייה להביא את
ההסכם לכלל סיום בכל
שנת לימודים .כידוע לא
לחינם נקבע בהוראות
חוזר מנכ"ל תקופת
התקשרות מינימאלית של
לחילופין
שנים.
5
נבקשכם להותיר את
האפשרות הנ"ל רק
תקופות
במהלך
האופציה.

נדחה .השימוש בס' אינו במצב רגיל כי אם
במקרה קיצוני אשר יביא להחלטות כאמור בס',
כגון בהפרה יסודית /העדר תקציב להתחיבויות
העירייה ועוד.

42

יב

18.3

68

14
נבקשכם להוסיף בסיפא
של הסעיף" :ובלבד
שהעירייה הגישה הודעת
צד ג' כנגד המפעיל ו/או
יידעה את המפעיל בתוך 7
ימים ממועד קבלת
הדרישה ו/או התביעה
ואפשר לו להתגונן מפניה.

הבקשה נדחית אולם יתווסף בסיפא כדלקמן:
"מוסכם כי השיפוי יהיה בכפוף לכך שניתנה
למפעיל הודעה אודות תביעה ו/או דרישה בסמוך
לקבלתה וכי יאפשרו למפעיל להתגונן מפניה
תביעה ו/או דרישה כאמור וכן השיפוי יינתן
בכפוף לקבלת פס"ד שביצועו לא עוכב הקובע את
חבות המפעיל בהתאם לדין".

43

יב

19.1

69

את
לגרוע
נבקש
המילים ":כל עוד קיימת
אחריות על פי דין"
ובמקומם לציין ":לעניין
ביטוח אחריות מקצועית
למשך תקופה נוספת של 3
שנים לאחר מועד תום
ההסכם".

הבקשה מתקבלת.

44

יב

19.1

69

נבקש לגרוע את המילים:
"במועד החתימה על
ההסכם ימציא המפעיל
הצהרה לפיה הוא מחוייב
להמציא אישור על קיום
ליום
עד
ביטוחים
 , 1.8.2022בהתייחס
ההפעלה
לתקופת
המתחילה ביום 1.9.2022
ואילך.

הבקשה מתקבלת.

45

יב

19.5.5

70

את הבקשה מתקבלת.
להוסיף
נבקש
המילים "אחריותו בגין"
"מי
המילים:
לפני
מטעמו".

46

יב

19.5.7

70

נבקש לגרוע את הדרישה הסעיף ימחק.
לביטוח תאונות אישיות.

47

יב

19.5.8

70

נבקש לגרוע את הסעיף הבקשה נדחית.
הנ"ל.

48

יב

19.6

71

נבקש למחוק את הסעיף הבקשה מתקבלת.
הנ"ל.

15
נבקש להוסיף סעיף הבקשה נדחית.
"העירייה
כדלקמן:
תערוך ביטוח למבנה בו
תתקיים הפעילות נשוא
ההסכם כנגד סיכוני אש
מורחב כנהוג בביטוחי
העירייה .הביטוח יכלול
תנאי לפיו המבטח מוותר
על זכות התחלוף כלפי
המפעיל למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון".

49

יב

19.13
(חדש)

71

50

יב

23.1

73

נבקש למחוק סעיף זה נדחה ראו האמור בס'  41לעיל.
נבקשכם
ולחילופין
להוסיף בסיפא " :ובלבד
בתקופת
שמדובר
האופציה".

51

יב

23.6

74

נבקש להוסיף בסיפא :מקובל.
"בכפוף למתן הודעה
מוקדמת בכתב בת  30יום
לתיקון ההפרה".

52

יב

נספח 3

80

נבקש את אישור העירייה הבקשה נדחית.
כי היא עורכת את ביטוח
המבנה וכי נכלל בו ויתור
על זכות השיבוב  /תחלוף
כלפי המפעיל ו/או מי
מטעמו.

53

יב

נספח 3

80

נבקש לגרוע בעמודת הבקשה מתקבלת.
"אופי העסקה" את
המילים " :פעילויות
נלוות"

54

יב

נספח 3

80

בכיסוי צד ג' – נבקש הבקשה נדחית.
להחליף קוד  318בקוד
.321

55

יב

נספח 3

80

בכיסוי חבות מעבידים – הבקשה מתקבלת.
נבקש לגרוע את קוד .305

56

יב

נספח 3

80

57

יב

נספח 3

80

16
בכיסוי אחריות מקצועית
– נבקש להפחית לסך של
 4מלש"ח ולהבהיר כי
אחריות
על
מדובר
המבוטח בגין הפעלת
מוסדות חינוך בלבד
ולגרוע את קוד .302

הבקשה נדחית.
אולם ככל ויובהר כי קיים ביטול חריג אחריות
מקצועית בביטוח צד שלישי על מלוא גבול
האחריות ניתן יהיה לקבל גבול אחריות של
 ₪ 4,000,000בביטוח אחריות מקצועית .

בכיסו ביטוח רכוש  -הבקשה מתקבלת.
נבקש לגרוע קוד 318
ולהבהיר כי מדובר על
רכוש המבוטח בלבד
מתן
לאתר
המובא
השירותים .

פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב .יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה
כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.
בכבוד רב ובברכה,

טובה שפירא אלטמן ,עו"ד
העתק :מר צבי גוב ארי ,ראש העיר
מר דוד שטרית ,מנכ"ל
גב' תמר קופר ,גזברית
גב' רות שרעבי ,מנהלת אגף חינוך
מזכירות העירייה

17
מסמך נספח ט' הצעה כספית -טופס הסכמה לתנאי המכרז בדבר גובה דמי התקורה ופירוט ההצעה הכספית בדבר
התחיבות להשקעה כספית בכ"א מבתי הספר נשוא המכרז.
אנו הח"מ ____________________מספר זיהוי __________________ לאחר שקראנו את חוברת המכרז מצהירים
כדלקמן:
 .1אנו נותנים הצעה זו בשם המציע____________ ומוסמכים לחתום בשמו.
 .2המציע מתחייב להשקיע בכל אחד מבית הספר ממקורותיו מדי שנה (שנת לימוד) בתקופת ההסכם ________ ₪
בהתאם להוראות ס'  50.2להוראות המכרז (הערה :הסך המקסימלי להשקעה בכ"א מבתי הספר נשוא המכרז בכל
שנה הינו עד סך של  )₪ 400,000לפי הפירוט הבא :יש לפרט בהתאם להוראות ס'  50.2למכרז 70% :תוכניות פדגוגיות
הפירוט
לפי
הבא____________________________________________________________________________:
________________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  30%תשתיות פיזיות
הבא:
הפירוט
ע"פ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ .
 .3מצ"ב כנספח להצהרתנו זאת אישור רואה חשבון המציע לאמור בהתחייבות זאת וכן הצגת מקורות כספיים לאמור
זאת.
בהתחייבותנו
___________________
חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז
אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'_________
[במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר
זה בשמה ומטע מה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
אישור רו"ח
אני הח"מ _________________ רו"ח אשר משמש כרו"ח המציע מאשר כי האמור בהתחייבות מורשי החתימה למציע
לעיל ,הינה בהתאם למקורות תקציביים יעודיים הקיימים בתקציב המציע .מצ"ב העתק מסמכים רלוונטים להוכחת האמור.
__________________________
חותמת וחתימת רו"ח
*הערה :ניתן להדפיס נספח זה ע"ג מסמך מטעם המציע ולהוסיף בו פירוט ובלבד שכל ההצהרה הנדרשת כאמור לעיל
-הנוסח לעיל יופיע במסמך המוגש.

