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 פירוט סעיף

הפעלת מועדון חברתי לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית  1/2023מכרז פומבי מס' 

 ביישוב אעבלין 

 

 תשובת המועצה   פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף במכרז 

חמישי   לוח הזמנים  ליום  נקבע  ההגשה  - המועד 

שה4.2 בעוד  שבת.    4.2-,  יום  הוא 

בסעיף   להציע     3בנוסף,  להזמנה 

  12.1הצעות מצוינים מועדים אחרים:  

ו הבהרה,  שאלות  להגשת     19.1- מועד 

 מועד הגשת מסמכי המכרז. 

כי    10בסעיף   מצוין,  המכרז  לתנאי 

הוא   המכרז  מסמכי  להגשת  המועד 

30.12.2019 . 

מועד  הוא  מה  להבהיר  מבוקש 

 ? ההגשה

   04.02.2023עד האחרון המו

של   הריכוז  בטבלת  שמופיע  וכמו 

 מסמכי המכרז . 

המועד להגשת שאלות ההבהרה הוא  

, אך לא נקבע מועד למתן תשובות  23.1

ובכל מקרה מדובר   לשאלות הבהרה, 

מבוקש  מאוד.  קצר  זמנים  בלוח 

למתן   המועד  הוא  מה  להבהיר 

ההבהרה,   לשאלות  התשובות 

הוא   מה  להגשת  ובהתאם  המועד 

 מסמכי המכרז. 

באתר   יפורסמו  הבהרה  תשובות 

אחרי   לעקוב  ויש  שוטף  באופן 

 הפרסום באתר .

שאלות   על  רק  תענה  המועצה 

  23.01.2023שיתקבלו אצלה עד ליום  

 .  12:00בשעה : 

לא   זה  מועד  אחרי  שיתקבלו  שאלות 

   יקבלו מענה

  תנאי המכרז 

הגשה ידנית של  

  4סעיף  )המכרז 

להזמנה להציע  

  10הצעות וסעיף  

 ( לתנאי המכרז

מבוקש להבהיר, כי תותר גם המצאה  

ללוח   לב  בשים  המייל,  באמצעות 

הזמנים הקצר שנקבע להגשת המכרז,  

של     ההגשה  למתכונת  ובהתאמה 

להגיש   שניתן  הרווחה  משרד  מכרזי 

 באופן מקוון. 

 לא מאושר  

הביטוח   )ביטוח(  1.9סעיף  אישור  ג')נוסח  הוא 2נספח   )  

לא ניתן    1.12.2019- החל מנוסח ישן,  

המצורף   בנוסח  ביטוח  אישור  להפיק 

פורסם באתר נוסח חדש יש לעיין  -1

 מחדש במסמכים שבאתר המועצה 

 לא מאושרת אורכה .  -2



ג'  לקבל   2כנספח  נבקש  בהתאם    .

,  נספח ביטוח בנוסח האחיד החל כיום

ימי עבודה מיום    3וכן לקבל ארכה בת  

לצורך   המתוקן  הביטוח  נספח  קבלת 

 הגשת שאלות הבהרה. 

 הסכם ההפעלה

 

 

בהתאם לתנאי המכרז המועדון אמור     3.3סעיף  

השעות    3לפעול   בין  בשבוע  ימים 

לקבוע  15:00-19:00 בניגוד  וזאת   ,

שעות ביום(    3)  14.7בהוראת התע"ס  

שעות   את  לתקן  ומבוקש  ביום, 

 הפעילות בהתאם. 

בהתאם    3  –מאושר   ביום  שעות 

 . 4.2ולפרק   14.7להנחיית תע"ס 

עד   3.4סעיף  של  במסגרת  יפעל    20המועדון 

כמה   להבהיר  מבוקש  משתתפים. 

 משתתפים יש היום במועדון?

 משתתפים  20המועדון מאושר עד 

פיטוריו   4.3סעיף  את  לדרוש  רשאית  המועצה 

והחלפתו   מדריך  מבוקש   - של 

של   לפיטורים  הדרישה  כי  להבהיר, 

מדריך בכל עילה )שאינה סכנה לשלום  

ובהתאם   לב  בתום  תהיה  הציבור( 

 העבודה. לדיני 

 מאושר 

)אמצעי    4.5סעיף  

 תחבורה( 

הסעת   כי  להבהיר,  מבוקש 

הרשות   במימון  היא  המשתתפים 

ההתייקרות   נוכח   בעיקר  המקומית 

התחבורה   בתחום  המשמעותית 

 וההיסעים. 

 לא מאושר  

כולל   6.1סעיף  התשלום  כי  הבהרה,  מתבקשת 

המקומית   הרשות  של  חלקה  את 

 . 25%)מצ'ינג( בשיעור של 

 מאושר 

של   6.9סעיף  איחור  כי  לקבוע,    3מבוקש 

התשלום   בהעברת  ומעלה  חודשים 

של   יסודית  הפרה  יהווה  למפעיל 

ההסכם, ויזכה את המפעיל בהפסקת  

 הפעילות עד להסדרת התשלום.

מהמשרד   ישירות  יתבצע  התשלום 

לגוף המפעיל בהתאם לנוהל ייפוי כח  

 אשר ייחתם לזוכה במכרז . 

"ובתנאי   8.6סעיף  לסעיף:  להוסיף  נבקש 

  30שהמועצה הודיעה לספק על זכייתו  

 ימים לפני כניסת ההסכם לתוקף".  

 מאושר 



ימי    14מבוקש למחוק את התוספת " 8.7סעיף 

של   ברישא  פוליסות  עבודה"  הסעיף. 

בכל שנה,    31.12-הביטוח מסתיימות ב

ובשל עומסים של חברות הביטוח לא  

  14ניתן להתחייב על חידוש הפוליסות 

 ימי עבודה לפי תום תקופת הביטוח 

 לא מאושר  

מבוקש להפחית את גובה הפיצוי בגין   10.2סעיף 

מתנאי   תנאי  של  יסודית  הפרה 

₪( באופן שישקף את   50,000ההסכם )

היקף ההתקשרות בין המעפיל לרשות  

 המקומית. 

 ₪   25,000מאושר 

 


