
 

 

 30.11.2022:  תאריך

 

הפעלת קבוצת ילדים  לקבלת הצעות למתן שירותי 23/2022מכרז פומבי מס הנדון: 
 .ובני נוער משולבת עם ובלי צרכים מיוחדים בכפר יונה

 

  2 מס' – לפרסום באר האינטרנט העירוני מסמך מענה לשאלות הבהרה 

 
במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת 

 העירייה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

 

 להלן השאלות והמענה בצידן: .1
 

המסמך  מס"ד
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 הרשות מענה נוסח השאלה 

 לקבלת הצפוי המועד מהו    .1

 הבהרה לשאלות התשובות

 לפרסמו ניתן והאם אלו

 המענה קבלת טרם

 .אלו הבהרה לשאלות

המענה יינתן במועד 

 הפרסום.

 מסמך  .2
מענה 

לשאלות 
הבהרה 

 1מס' 
  3עמוד 

למסמך  ביחס
א' הזמנה 

להציע הצעות 
  2.4סעיף -

  תינתן כי להוסיף ניתן האם

התראה לספק אודות 

קיומה של הפרה טרם 

חילוט ערבות, על מנת 

שיוכל לתקן את הליקוי 

כדי למנוע מצב שבו הליקוי  

 נובע מטעות בתום לב?

 אין שינוי בתנאי המכרז

 מסמך  .3
 מענה

 לשאלות
 הבהרה

 1' מס
 3 עמוד

למסמך  ביחס
א' הזמנה 

 -להציע הצעות
 . 7.5.6סעיף 

 תינתן כי להוסיף ניתן האם

 מנת על לספק התראה

 הליקוי את לתקן שיוכל

  הליקוי שבו מצב למנוע כדי

 ככל? לב בתום מטעות נובע

 שלילית שהתשובה

 להסביר העירייה מתבקשת

 .מדוע

 אין שינוי בתנאי המכרז



 מסמך  .4
מענה 

לשאלות 
 –הבהרה 

 1מס' 
  5עמוד 

 למסמך ביחס
 למתן חוזה' ב

 שירותים
. הצהרות 4 

והתחייבויות 
נוספות  

הוספת סעיף 
4.18  

התחייבות העירייה  האם

לשאת בהוצאות תחזוקה 

שוטפות  כוללת גם  

מיסים, חשמל מים וכדומה 

וכן עריכת ביטוח אש 

מורחב כמקובל בביטוחי 

העירייה למבנה ומתקניו 

וכן ביטוח אחריות כלפי צד  

שלישי בגין היות העירייה 

בעלת המבנה המורכב 

לשפות את הספק בגין 

אחריותו למעשי ו/או 

רייה בכפוף מחדלי העי

 לסעיף אחריות צולבת ? 

מובהר בזאת כי 

ההוצאות השוטפות הם 

ע"ח הרשות, כגון: 

ניקיון, חשמל, מים, 

 מיסים, אינטרנט.

 

 

העירייה מבטחת 

בביטוח אש רוכש את 

מתקניה, לרבות ביטוח 

צד שלישי בגין 

 פעילויותיה.

 מסמך  .5
מענה 

לשאלות 
 –הבהרה 

 1מס' 
 5עמוד 

למסמך  ביחס
ב' חוזה למתן 

. 9שירותים .  
התמורה סעיף 

9.1  

להבהיר האם סכום  מבוקש

הינו    9.1הנקוב בסעיף 

הסכום היחיד אשר 

העירייה תשא בו או 

שבנוסף עליו העירייה תשא 

גם בהוצאות השוטפות 

עבור התחזוקה השוטפת 

דלעיל.  4כאמור בסעיף 

כלומר מבוקש להבהיר 

האם בסופו של יום האם 

העירייה תשא בתמורה ) 

בניכוי הנחה +  2₪ 9000

הוצאות התחזוקה 

 השוטפות(.  

  

מובהר בזאת כי 

ההוצאות השוטפות הם 

ע"ח הרשות, כגון: 

ניקיון, חשמל, מים, 

 מיסים, אינטרנט.

כמו כן מובהר כי 

הרשות תשלם את 

תמורת מתן השירותים 

כקבוע במסמכי המכרז 

 בניכוי ההנחה המוצעת.

 מסמך  .6
מענה 

לשאלות 
הבהרה 

  1מס' 
  10 עמוד

ב' חוזה  מסמך
למתן 

 22שירותים 
כללי סעיף 

22.3  

ניתן לקבוע כי   האם

תקופת התיישנות תהא  על 

פי דין בכל הנוגע לתביעות 

הנובעות או קשורות לנזקי 

קטינים,  כך שבמקרה של 

פגיעה בקטינים הנגרמת 

באחריות העירייה ומוגשת 

נגד העמותה, לא יווצר מצב 

שבו כאשר תוגש תביעה 

כנגד העמותה כעבור יותר 

אין שינוי בתנאי 

 המכרז.



שנים והעמותה תהיה  3מ 

הודעת צד  מנועה מלהגיש

ג' כנגד העירייה. ממילא  

תקופת ההתיישנות של 

 העירייה מול המבטחת 

על פי דין ובכל הנוגע  הינה

שנים לאחר  7לקטינים עד 

.  ככל 18הגעתם לגיל 

 מתבקשתשהעירייה תסרב  

העירייה להסביר את 

הסירוב ולחילופין לשקול 

תקופת התיישנות ארוכה מ 

 שנים.  3

מסמך   .7
 מענה

לשאלות 
הבהרה  

  11עמוד 

למסמך  ביחס
ג' מפרט טכני 

    5.10סעיף 

" רשת תמיכה  האם

ככלכלית" פרושה רק "מתן 

 מלגות" ? 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

אין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או הבירור. המענה יחייב  .3
 כלשונו.

ע"י מורשי החתימה של המציע  חתוםיש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא  .4
 בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  .5
ניתנת במסמך זה במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות ה

יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 עיריית כפר יונה

 

 


