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ריכוז שאלות הבהרה למכרז לאספקת שירותי רווחה בקהילה -אשכול רשויות הגליל והעמקים
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שאלת הבהרה
לאור המצב הכלכלי הקשה הנובע
מהתפשטות הקורנה מבוקש שהגשת
ההצעה לא תותנה ברכישת מסמכי
המכרז.
אמנם תקנות העיריות (מכרזים) אינן
אוסרות על גביית תשלום זה כפי
שחוק חובת המכרזים קובע ,אולם
נבקש ללמוד גזירה שווה ,כאשר
מדובר במכרז חברתי .לכל הפחות יש
להפחית מהמחיר הגבוה שנקבע
ולהשיב לנו את כספינו.
מועד ההגשה נדחה ליום 20/10
נבקש לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות ,שכן הסגר מקשה על
עבודת איסוף הנתונים והמסמכים.
האם נדרשת חתימה מלאה של מורשי נדרשת חתימה מלאה על כל עמוד
החתימה על מסמכי השאלות
וההבהרות או שדי בראשי תיבות ובדף
האחרון חתימה מלאה?
"האשכול מעוניין לפתח בהדרגה את
כל סוגי השירותים הניתנים לאנשים
עם מוגבלויות
באמצעות משרד הרווחה".
מיפוי שירו תים
מבקשים לקבל התייחסותכם ביחס
אשכול גליל והעמקיםxlsx.
לשירותים המופעלים כיום באשכול
באמצעות מציעים שלא יזכו במכרז.
המסגרות המופיעות בנפת יזרעאל
מופעלות כיום ע"י זכיינים של
הרשויות או ע"י הרשויות.
האשכול איננו מתחייב כי הזוכה
ייכנס להפעלת המסגרות הקיימות
באשכול באופן מיידי או בכלל,
הדבר תלוי בהחלטות של כל אחת
מרשויות האשכול .ניתן להניח כי
בשלב ראשון יבוצע פיתוח
מסגרות חדשות החסרות ב רשויות
האשכול אשכול לאחר תהליך
מיפוי של הגוף הזוכה באשכול.
המפעיל הזוכה יקב לתשלום דמי
"מובהר בזאת כי למעט סכומים
אחזקה מטעם משרד הרווחה פר
שיתקבלו מהמשרד כאמור – ישירות
מקבל שירות בהתאם לרמת
למפעיל ו/או באמצעות האשכול –
התפקוד שלו ולרמת התמיכות
הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תשלומים
שהוא זקוק  .האשכול איננו מהווה
כלשהם מאת האשכול או רשויות
מקור מימון עבור המפעיל הזוכה.
החברות בו".
נבקש לקבל הבהרה אילו כספים יגיעו
ישירות ממשרד הרווחה ואילו יגיעו
באמצעות האשכול
המכרז הינו על איכות השירות.
במכרז זה אין מקום להציע הצעה
כספית והמחירים ידועים מראש .נבקש גובה דמי האחזקה פר מקבל שירות
נקבע ע"י משרד הרווחה ,ואין
למחוק סעיף זה
לאשכול כוונה לשנות זאת.

חתימה וחותמת המציע ___________________

התייחסות
לא ישונה
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מהכרותינו רבת השנים את משרדי
הממשלה והפיקוח הארצי ,הם אינם
נותנים אישורים והמלצות בכתב על
התוכניות הפועלות מטעמם ,נבקש
להחליף את בקשתכם בציון שמם
ופרטיהם של המפקחים הארציים
מולם אנו עובדים.

12
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12
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12

9.10

"האשכול יהיה רשאי ,לפי שיקול
דעתו הבלעדית ,לפנות לממליצים
אלה כולם "....מבקשים למחוק את
המילה רשאי שכן היא מייצרת חוסר
שוויוניות בניקוד שהרי אם לא פניתם
המציע "הפסיד"  10נקודות .אם פונים
– אזי הפנייה צריכה להיעשות ביחס
לכל המציעים
כמו כן ,מבקשים לקבל את אמות
המידה לפיהן ינוקדו המציעים על פי
סעיף זה .אי פירוט אמות המידה פוגע
בשקיפות ובשוויון.
מכיוון שבידיכם האפשרות לחלק את
השירותים המוצעים בין  2זוכים ,אנו
מבקשים שיצוין ,כי המציע יוכל
לסרב אם יקבל להפעיל רק שירות
שעלול להיות גרעוני (לדוגמא ,הפעלת
מועדון חברתי למספר קטן של
משתתפים).

14

10.3.3
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13.2

15

13.2

15

14.4.4

מבקשים לקבל הודעה מראש על
חילוט הערבות ולהוסיף אפשרות
לקבל את תגובתנו
התקשרות ו/או הזמנת העבודות או
שירותים כלשהם כפופה ותלויה
בקבלת תקציב מאושר והעברתו לידי
האשכול.
מנגד ,בסעיף  5.2בחוזה מצוין ,כי
עבור הפעלת המסגרת ישלם משרד
הרווחה למפעיל את התעריף המאושר
והאחריות תשלום התמורה למפעיל
חלה על משרד הרווחה.
לאור זאת ,נבקש הבהרה עבור אילו
שירותים התקציב יועבר לאשכול
וממנו ישולם למפעיל?
עבור אילו שירותים ישלם המשרד
באופן ישיר למפעיל?
האשכול יהא רשאי שלא לבצע את
העבודות ו/או את חלקן ,ולבטל את
המכרז או לדחותו בכל עת ולסיים את
ההתקשרות עם הקבלן כאשר לא
הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת

חתימה וחותמת המציע ___________________

למפקחים מחוזיים וארציים אסור
לתת המלצות עבור מכרזים
שמשרד הרווחה מממן.
ההמלצות אמורות להתקבל
מרשויות ,ממקבלי שירות
ומשפחותיהן ,וכל גורם אחר
שנהנה מהשירותים של הגורם
המציע.
לא ישונה – האשכול יפנה
לממליצים ככל שימצא לנכון

הניקוד לסעיף זה ינתן בהתאם
להתרשמות חברי וועדת ההיגוי
מההמלצות ומהשיח עם הממליצים.
חלוקת השירותים בין שני הזוכים
שיקבעו תעשה על בסיס גיאוגרפי/
חלוקה רשותית.
איננו מתכוונים לחלק את
השירותים הקיימים בין הזוכים,
אלא דורשים הקמת שירותים
חדשים על פי צרכים שיעלו
במיפוי.
חילוט הערבות תעשה בהתאם
לסעיף  6.3תוך הודעה של  3ימים
מראש .
בסעיף  5.2בחוזה מצוין ,כי עבור
הפעלת המסגרת ישלם משרד
הרווחה למפעיל את התעריף
המאושר והאחריות תשלום
התמורה למפעיל חלה על משרד
הרווחה.
התשלום יועבר ממשרד הרווחה
למפעיל.

עבור כל השירותים שיפתח
באמצעות ייפוי כוח בהתאם לנהוד
ברשומ"ק.
הכוונה הינה ככל שיוזמנו בעתיד
שירותים נוספים על ידי האשכול
שבגינם לא מעביר משרד הרווחה
התשלום בהתאם לתעריף ישירות
למפעיל

מכרז פומבי מס' 5/ 2020
למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות
איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים

השירותים או העבודות נשוא המכרז
לידי האשכול.
מכיוון שהכספים מגיעים ישירות
ממשרד הרווחה למציע  ,נבקש
להבהיר על איזה כספים מדובר
בסעיף זה?
האם ניתן להדפיס את תשובותינו
לחלק זה?
בטבלאות בעמוד זה לא ניתן לראות
את מלוא העמודות .נבקש להשלים את
מלוא העמודות בצד ימין.
מבקשים להוסיף "המפעיל מצהיר כי
הוא או עובדיו במסגרת השירותים
הניתנים במכרז זה ,לא הורשעו"...
ולסייג בסעיף רק את העובדים
הקשורים במכרז זה.
מבקשים להוסיף "המפעיל מצהיר כי
הוא או עובדיו במסגרת השירותים
הניתנים במכרז זה ,לא הורשעו"...
ולסייג בסעיף רק את העובדים
הקשורים במכרז זה.
לאור העובדה שמדובר בחסרי ישע
וישנה מחויבות לסודיות מי יידרש
להחתים את מקבלי השירות/
האפוטרופסים על ויתור סודיות לטובת
האשכול?
מבקשים כי למציע תיהיה יכולת
לערער על החלטתכם.
מה תדירות מפגשי וועדת ההיגוי
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4.9
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4.14

42

12.7

43

12.12

43

13

43

13.1

מדוע בוועדת ההיגוי אין נציגות של
המציע? נבקש להוסיפו

43

13.3

ועדת ההיגוי תדון בין היתר בנושאים
של מדיניות ,תקציב ,פיתוח שירותים,
מדיניות קבלת חניכים ,גביית
תשלומים ופיקוח.

43

13.4

לאור המצוין בסעיף  5.2לחוזה לפיו
כל התמורה מסופקת על ידי משרד
הרווחה.
נבקש לקבל הבהרה ביחס לתפקיד
הועדה בנושא התקציב.
החלטות ועדת ההיגוי לעניין התקציב
יובאו לאישור הנהלת המפעיל והגזבר.
לאור המצוין בסעיף  5.2לחוזה לפיו
כל התמורה מסופקת על ידי משרד
הרווחה נבקש לקבל הבהרה ביחס
לתפקיד הועדה בנושא התקציב
והדרישה להביא את ההחלטה לאישור
הנהלת המפעיל.

חתימה וחותמת המציע ___________________

חיובי כל עוד ישמר במדוייק נוסח
הטופס
רצ"ב
לא ישונה

לא ישונה

לא צריך להחתים את מקבלי
השירות ואו האפוטרופסים לטובת
האשכול
לא ישונה
סעיף  " 13.2וועדת ההיגוי תתכנס
לפי הצורך"
סעיף  13.1המפעיל והאשכול
יקימו וועדת היגוי.....
ניהול מערך שירותים  ,גם אם הוא
ממומן במלואו על ידי משרד
הרווחה  ,דורש ניהול תקציב
שוטף ,ובכלל זה לשירותים שאינם
ממומנים במלואם על ישי המשרד
או להשתתפות רשויות האשכול או
גורמים נוספים המימון.

ראה לביאור לסעיף  .13.3לעייל
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לא ישונה – הסעיף מגדיר אי קיום
יחסי עובד מעביד בין האשכול
ורשויותיו לבין עובדי הזכיין.

"..הוא המעסיק הבלעדי - "..לאור
העבודה שמדובר בהעסקת עובדים
בחלקיות משרה בתוכניות אשר
עובדים במקומות נוספים נבקש למחוק
מילים אלו.
מכיוון שיש קושי באיתור והעסקת כוח במכרז זה יש אישור להקשרות עם
קבלן משנה
אדם בפריפריה ,המרחקים ,חלקיות
 " .1במידת הצורך יאשר
המשרה ,נבקש שיתאפשר להעסיק
האשכול עבודה עם
קבלני משנה לצורך העניין ,כאשר
קבלני משנה באישור
האחריות הינה על הזוכה.
בלעדי של וועדת ההיגוי
של האשכול והפקוח
המחוזי של משרד
הרווחה .העבודה עם
קבלני המשנה תהיה
באחריותו המקצועית
והבלעדית של הזוכה".
נבקש למחוק "בעל פה" .נבקש לקבל
את ההערות בכתב בלבד .זהו פתח
למחלוקות מיותרות.
מי הוא המנהל מטעם האשכול?
מבקשים לקבל את הגדרת תפקידו
בכל הנוגע למכרז זה.
מבקשים הבהרה ,אנו מבינים
שהכספים מגיעים למציע דרך הרווחה
הארצית לכן ,נבקש הסבר לתפקידו
של הגזבר של האשכול במקרה זה.
מבקשים לקבל את הנהלים הקיימים
כיום בנשוא מכרז זה באשכול על מנת
להיערך כראוי להפעלת המכרז.
נבקש שיובהר ,כי לזוכה ישולמו
עלויות שנגרמו כתוצאה משינויים.
במקרה של היעדרות איש צוות מפאת
מחלה או כל סיבה אחרת ,מתחייב
המפעיל להעמיד לאלתר כח אדם
חלופי והחלפת כ"א מחייבים הודעה
בכתב לאשכול של  30יום לפחות
בטרם ביצוע ההחלפה
המתוכננת וזאת אם ההחלפה או
השינוי נעשים ביוזמת המפעיל.
כיצד ניתן לדעת מראש על מחלה או
היעדרות בטווח של  30יום לפחות
על מנת לקבל אישור להחלפת כ"א?
נבקש שיובהר מהו התגמול שיקבל
המפעיל בגין שירותיו אלה ,בארץ
ובחו"ל ,בין אם מאמצים אלה יצלחו
ובין אם לאו ,ולכל הפחות יוחזרו
הוצאות המפעיל.
מי יחליט על מה יוצאו תרומות
שיתקבלו?

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה
מנכ"ל האשכול או מי שמינה
לטיפול במכרז זה.
גזבר האשכול אחראי על כל ההיבט
הכספי של פעולות האשכול
בשלב זה בהתאם לנהלים הקיימים
בכלל רשויות האשכול
לא ישונה
לא ישונה  -ההודעה מראש
נדרשת בהתאם לסיפא של הסעיף
"אם ההחלפה או השינוי נעשים
ביוזמת המפעיל"

לא ישונה
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נראה לנו כי המילים "מרכז יום"
השתרבבו בטעות .נבקש למחוק.

יתוקן – צ"ל מרכז
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אין מקום לדרוש מהמפעיל
להשקיע על חשבונו בתחזוקה
והשקעות ,במיוחד כאשר המבנים
אינם בבעלותו של המפעיל .נבקש
למחוק את המילים "על חשבונו"
ולהותיר על המפעיל לדאוג לביצוע
התחזוקה השוטפת והתיקונים (לדוגמא
במקרה בו המבנה שייך לרשות
המקומית).
נבקש שיצוין ,שהאשכול יחזיר
השקעות שהמפעיל השקיע בגין
הפעלת ותחזוקת המרכז .אין זה סביר,
שמחד גיסא המפעיל חויב לשאת על
חשבונו בכל העלויות וההוצאות בגין
הפעלת ותחזוקת המרכז כאמור בחוזה
זה ,לרבות השקעות שתידרשנה
לקיום התחייבויותיו.
ומאידך גיסא ,עם תום תקופת הסכם
כל ההשקעות הנ"ל תעבורנה לרשות
האשכול ותהפוכנה לקניינו הבלעדי
של האשכול ,והמפעיל מוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית
ו/או אחרת ביחס אליהם.
במקרה שמכרז הסתיים טרם זמנו האם
יקבל המפעיל שיפוי בגין החלק היחסי
עבור השקעות שעשה במבנה?

לא ישונה

כללי

תקופת ההסכם – לא סביר שתקופת
ההסכם הינה לשנה אחת – אין
היתכנות כלכלית להפעלת המסגרות
לתקופה קצרה כ"כ .נבקש כי תקופת
ההסכם תהיה לפחות לשלוש שנים עם
אופציית הארכה לשנתיים נוספות.

חתימה וחותמת המציע ___________________

מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,פינוי וריקון
והפסולת
האשפה
מהפחים,
הנ"ל
האשפה
ממתקני
ומהאשפתונים ,אשר
המרכז,
בתחום
האשפה,
למכולת
לרבות החלפת שקיות
האשפה ,יעשו על
המפעיל,
חשבון
עובדיו,
באמצעות
לפחות  4פעמים ביום,
בין היתר ,בבוקר
ובצהריים/בערב על ידי
עובדי המפעיל.

לא ישונה

לא

לא ישונה תקופת ההסכם
הראשונה הינה ל  12חודשים שהם
שנת הנסיון של הזכיין  ,האשכול
והרשויות לאחר מכן ניתן להאריך
ההסכם בעוד ארבע שנים.

מכרז פומבי מס' 5/ 2020
למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות
איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים

"על הזוכה להיות ערוך במסגרת
ההפעלה ליתן שירותים
לאוכלוסיית מנהל מוגבלויות .הכל
על פי דרישה ,תיאום ,הרשאה
והסכמה של האשכול והמשרד.
בשלב הראשון יהיה על הזוכה
להעמיד פרוייקטור מטעמו ועל
חשבונו אשר יבצע מיפוי ודיוק
צרכים של האוכלוסייה המוכרת
במחלקות לשירותים חברתיים .על
סמך המיפוי תחליט וועדת ההיגוי
של האשכול ביחד עם הזוכה ועם
הפיקוח המחוזי של משרד הרווחה
סדרי עדיפויות לפתוח השירותים,
כולל מיקומם הגיאוגרפי.

2

טבלת מועדים

נבקש הבהרה והסבר לגבי שלב
"תחילת הפעלת בניית המסגרות מול
האשכול" – מה זה כולל ,כ .אדם
נדרש להפעלת התכנית ,הגדרת
שלבים.

3
5

1.1.1
3.4

5

3.8

6

3.12

6

3.16

מהי כתובת משרדי האשכול?
אילו שירותים קיימים כיום?
אילו סמלי מסגרת? אילו סוגי
אוכלוסייה?
מיפוי שירו תים
האם ישנו הצורך במתן שירותים לכו'
אשכול גליל והעמקיםxlsx.
בריאות הנפש ,מש' הבריאות? ואם כן,
האם פיקוח מש' הבריאות יהיה
אין צורך לתת שירותים לבריאות
מעורב?
הנפש אך אפשרי במידה ולזוכה יש
מהי כמות מקבלי השירות ששייכת
התקשרות עם בריאות הנפש.
למשרד הרווחה בחלוקה לפי סמלי
תעריף של המשרד שיש בידי האשכול
כיום?
מהי כמות המושמים הפוטנציאלית
באשכול עם החלוקה לשירותים
ריכוז נ תונים  -אשכול
גליל והעמקיםxlsx.
שיסופקו להם?
כמות המושמים וכמות המושמים
הפוטנציאלים מתוארת בטבלאות
המצ"ב
מידע זה אינו זמין  ,יאסף בעת
האם ניתן לקבל פירוט מס' אנשים
ביצוע המיפוי על ידי הזכיין
העשויים לקבל שירות בבתיהם
והרשויות
באשכול?
הקמת השירותים תקבע בשותפות
נבקש מיקוד בסדר מתן השירותים
עם המפעיל ועם וועדת ההיגוי של
המפורטים .איזה שירות הכי
משמעותית ועליה להיות ראשונה וכו? האשכול בתאם לצרכים.
נראה כי קיים חוסר משמעותי
בשירותי פנאי לילדים ובוגרים ,אך
אין ספק שבהמשך יתפתחו
שירותים נוספים בתחומי תוכן
נוספים של המכרז.
שורה  – 2לאחר המילה "מראש"
תוקן
מבוקש להוסיף "ובכתב"

הפרוייקטור צריך להכיר את תחום
המוגבלויות ,עם כישורי ניהול,
הובלה ,פיתוח ,הבנה מערכתית,
יכולת עבודה בצוות ,עבודה עם
גורמים שונים ברשויות וכו'.

חתימה וחותמת המציע ___________________

רח ניצנים  39מגדל העמק
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תקופת
3.16
ההתקשרות בכל מקרה
כפופה לתקציב ושיקול
דעת האשכול ,כאשר
רשאי
האשכול
לצמצם/להפסיק את
ההתקשרות בהודעה
מראש ובכתב של 90
ימים.

6

3.13

7
8
12

5.2 + 4.4
5.7.1
9.10

17

נספח  ,1סעיף
12

18

נספח 2

"בשלב הראשון על הזוכה להעמיד
פרויקטור אשר יבצע מיפוי ודיוק
צרכים" – כיצד יקבל הזוכה תשלום
בעבור שירותי המיפוי והעסקת
הפרויקטור והצבתו באשכול לשם
תהליך המיפוי ?
שהרי יתכן ויווצר מצב בו הליך
המיפוי ימשך תקופת מה ובסופו של
התהליך לא יפתחו כל מסגרות
באשכול ,משיקולים אשר אינם תלויים
במפעיל וללא כל תמורה למפעיל בגין
שירותים אלה .
לאור זאת מבוקש להוסיף תמורה בגין
שירותי הייעוץ על פי תעריף שיקבע
מראש על ידי האיגוד/בהתאם
להוראות חשכ"ל .
בנוסף מבוקש לתחום את תקופת
המיפוי בשעות ובתקופה נקובים
מראש.
כולל מע"מ? או לא כולל מע"מ?
האם הכוונה לנסח חברה?
כיצד ניתן לבצע פיצול בזכייה?

מבוקש להוסיף בסיפא " בכפוף לכל
כי האשכול חתם על יפוי כוח לטובתנו
לקבלת התמורה ישירות מאת המשרד
על פי ההסדרים שהנהוגים בין המשרד
לרשויות".
מדד יסודי – מדד חודש אוקטובר
 2020יפורסם רק ביום 15.11.2020
ועל כן לא ניתן להגיש את הערבות עם
המדד היסודי כהגדרתו לעיל
נבקש לתקן את הנוסח למדד חודש
אוגוסט אשר פורסם ב 15.9.2020
(היות ובמועד הגשת ההצעות אשר
נקבע ליום  13.10טרם יפורסם גם
מדד ספטמבר ). 2020

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא יתבצע תשלום נוסף בגין ביצוע
המיפוי על ידי הזכיין.

הסכומים הנקובים כוללים מע"מ
חיובי
בכוונת האשכול לבחור בשני
זכיינים לאספקת השירותים –
החלוקה בין הזכיינים תהיה על
בסיס גיאוגרפי ולא על בסיס
השירותים
הבקשה נדחית .האשכול יפעל
בהתאם להנחיות משרד הרווחה.

תוקן כבר בנוסח המכרז המפורסם.
מדד היסוד לצורך כתב הערבות
בנספח  2הינו מדד חודש אוגוסט
 2020שפורסם ביום /15
בספטמבר 2020
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לחילופין נבקש להסתפק בערבות
להגשת הצעה שאינה צמודה כפי
שמקובל ונהוג ולפרסם נוסח מתאים.
נבקש להסתפק במילוי טבלת
ממליצים .רשויות ומשרדי ממשלה
לרוב אינם נותנים המלצות כתובות.
האם ניתן לצרף טבלה מודפסת של
אנשי קשר כתוספת לטבלה זאת?

21

נספח '5

22

נספח '6

חברתנו מעסיקה אלפי עובדים ,נבקש
הבהרה מה הכוונה עובדים בכירים?

נספח 6

מה ההבדל בין כתיבת תכנית מוצעת
(סעיף  5באמות מידה) לבין נספח ,6
"נתונים נוספים הנוגעים למציע
והצעתו"?
האם ניתן להסתפק בסעיפים של
תכנית מוצעת בלבד?
שורה  1לאחר המילה " מנהלים"
מבוקש למחוק " או מי מטעם הקבלן
או החברה"

22

33

נספח 13

37

1.1

39

4.16

39

4.17

40

5.2

41

8.4

41

חוזה ,סעיף
10

המפעיל" מבוקש למחוק בסיפא
"שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו
"
נבקש להוריד את המילים "בהתאם
לשיקול דעת האשכול" – ניתן לרשום
"בהתחשבות בשיקול דעת האשכול
ככל שניתן ועל פי החלטת המפעיל"
מבוקש למחוק בסיפא " הינו על
חשבון המפעיל" ולכתוב במקום "
יעשה על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו
ובמימון הגופים והקרנות הציבוריים
בהתאם לנהלי המשרד( ".למשל קרן
שלם)
מבוקש להוסיף בסיפא " בכפוף לכל
כי האשכול חתם על יפוי כוח לטובתנו
לקבלת התמורה ישירות מאת המשרד
על פי ההסדרים שהנהוגים בין המשרד
לרשויות".
שורה  2לאחר המילה " המפעיל"
מבוקש להוסיף " אולם בהודעה בכתב
ומראש"
מבוקש להוסיף בסיפא " ולא יגרע
מזכויות המפעיל על פי דין ו/או על פי
הסכם זה".
נבקש לדעת ,כמה ואילו מבנים מצויים
בתחומי האשכול לטובת הפעלת
השירותים? מה אחריות האשכול
באיתור נכסים?
בתקן התעריף של משרד הרווחה לא
קיים רכיב שכר דירה וכי חלה החובה

חתימה וחותמת המציע ___________________

ההמלצות אמורות להתקבל
מרשויות ,ממקבלי שירות
ומשפחותיהן ,וכל גורם אחר
שנהנה מהשירותים של הגורם
המציע .ניתן לצרף רשימת אנשי
קשר לטבלה.
הכוונה למנהל המקצועי הבכיר
בשלושת תחומים אילו (עו"ס,
בריאות ,והדרכה)
בנתונים נוספים יכול המציע לספר
על עצמו תוכן נוסף שלא היה לא
ביטוי במקומות אחרים בהגשת
המכרז והוא נראה לו רלוונטי
לא יתוקן – הדרישה הינה מכל מי
שיעסוק בביצוע פרוייקט נשוא
המכרז למשך כל תקופת
ההתקשרות.
לא יתוקן ראה לעייל
לא ישונה

לא ישונה

ראו תשובה בסעיף  17לעיל

בסיפא של הסעיף יוסף :האשכול
ו/או המשרד יודיעו על השינויים
בכתב למפעיל .
בקשה נדחית נוסח הסעיף עונה על
הדרש
חלק מתהליך המיפוי של המציע
יהיה קשור גם למבנים .האשכול
יסייע במידת היכולת שלו באיתור
נכסים אך איננו מתחייב לכך,
ומרבית העבודה תהא של הזוכה.
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41

חוזה ,סעיף
10
10.4

43

12.8

43

12.12

44

14.2

44

14.5

44

14.6

41

על הרשות לאספקת המבנה .נא
אישורכם שהמבנים יסופקו ע"י
הרשות ו/או לחילופין הרשות תישא
בגובה דמי השימוש/שכירות.
אין התייחסות להפעלת תקינה כ .אדם

אין הבטחה כי הרשות תתן מבנים
והמפעיל יהיה רשאי לעשות מו"מ
עם הרשות לקבלת מבנה מטעמה
או בסיועה.
הסעיף עוסק במבנים.

שורה  1לאחר המילה " לתקן" מבוקש
להוסיף " באמצעותו ו/או באמצעות מי
מטעמו"
שורה  – 2לאחר המילים "שייגרם לו"
מבוקש להוסיף "כתוצאה ממעשה ו/או
מחדל של המפעיל"
פסקה  3מבוקש להוסיף בסיפא "
ובלבד כי האשכול שלח למפעיל
התראה מראש ובכתב לתיקון ההפרה
והמפעיל לא פעל לתקנה תוך פרק
הזמן הנקוב בהודעת האשכול".
שורה  – 1מבוקש להחליף את המילים
"לשביעות רצונו של האשכול"
במילים "בהתאם להוראות המכרז
וההסכם ולא תיקן הפרתו בתוך 14
יום מקבלת הודעת האשכול בכתב"
שורה  1לאחר המילים" אשר יחול"
מבוקש להוסיף " מטיבו וטבעו על
המפעיל"
שורה  – 1לאחר המילים "דרישתו
הראשונה לכך" מבוקש להוסיף
"בכתב"
מבוקש להוסיף בסיפא" :ובלבד כי

שורה  - 1אחרי המילה המפעיל
יוסף" -ו/או מי מטעמו"
שורה  – 2הבקשה נדחית .המפעיל
מחויב לתחזוקה ולתיקון כל ליקוי
ו/או פגם באופן שוטף .
מענה לכך ניתן בסעיף  34.2ו-
34.3.1

לא יתוקן – לא מדובר על הפרות
אלא על שביעות רצון המזמין.

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית  .לעניין זה נפנה
לסעיף 14.6

נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב.
האשכול יודיע למפעיל מידית
אודות כל תביעה ו/או דרישה
שיקבל מתובע כלשהו ,ישתף
פעולה עם המפעיל ויאפשר לו
לנהל את ההגנה ו/או המו"מ
לפשרה ולא יתפשר ללא אישורו
של המפעיל מראש ובכתב זאת
כתנאי לשיפוי כאמור".
שורה  – 1לאחר המילים "גוף שיפוטי
מוסמך" מבוקש להוסיף "בפסק דין
שביצועו לא עוכב"
שורה  – 4לאחר המילים "הוצאות
משפט" מבוקש להוסיף "סבירות"
מבוקש להוסיף בסיפא" :האשכול

יודיע למפעיל מידית אודות כל
תביעה ו/או דרישה שיקבל מתובע
כלשהו ,ישתף פעולה עם במפעיל
ויאפשר לו לנהל את ההגנה ו/או
המו"מ לפשרה ולא יתפשר ללא
אישורו של המפעיל מראש ובכתב
זאת כתנאי לשיפוי כאמור".

חתימה וחותמת המציע ___________________

אחרי המילים גוף שיפוטי מוסמך
יוסף – ובפסק דין חלוט.
שורה  – 4הבקשה נדחית.
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46

18.7

46

18.9

47

18.12

48

21

48

22

שורה  – 3מבוקש למחוק את המילה
"לאלתר"
שורה  – 4לאחר המילים "וטובים
יותר" מבוקש להוסיף "בהתאם
להוראות הדין"
שורה  – 3מבוקש להחליף את המילים
"של  10ימים" במילה "בכתב"
מבוקש להוסיף בסיפא" :והכל בהתאם
להוראות הדין"
שורה  – 1לאחר המילים "מאנשי
הצוות" מבוקש להוסיף "ביוזמת
המפעיל"

" .1גיוס תרומות"
 .2מדובר בדרישה שאין לה כל קשר
לאיכות השירות המבוקש במכרז.
אי לכך ,הדרישה אינה רלוונטית
וגורמת להפליה בין מציעים
פוטנציאליים .בהוספת דרישה זו
לדרישות המכרז וההתקשרות
נוצרת אפליה ופגיעה קשה בעיקרון
השוויון ,התחרות ההוגנת
והמידתיות שהם כאמור ליבו של
התהליך המכרזי.
חברתנו כמו גם מציעים רבים
אחרים הינה חברה בע"מ אשר
אינה נסמכת על תרומות ואינה
עוסקת בגיוסן .מדובר בדרישה
אשר אפליה ביסודה ,עת מעדיף
האשכול גוף אשר נסמך על גיוס
תרומות ,מאשר גוף אשר איתנותו
הפיננסית עומדת בזכות עצמה ואין
בבחינת יכולתה לגייס תרומות
בכדי להעיד על איכותה במציעה
פוטנציאלית.
לאור המפורט לעיל מבוקש לבטל
דרישה זו.
האם המפעיל מקבל ציוד כלשהו
מהאשכול או שעליו לרכוש את כל
הציוד בעצמו ?
האם בחלק מהשירותים הניתנים
כיום האשכול ממן את עלות שכ"ד
של המבנים? אם התשובה היא כן
באילו מקומות.

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה

לא ישונה

לא ישונה
סעיף  21בהסכם יבוטל

על המפעיל לרכוש את הציוד
בעצמו או בסיוע של הקרנות.
האשכול איננו מממן שכר דירה
בשירותים הקיימים.
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48

22.2

48

22.4

48

23

48

23.1

שורה  2לאחר המילה " וישא"
מבוקש להוסיף" באמצעותו ו/או
באמצעות מי מטעמו"
שורה  1מבוקש למחוק " על חשבונו"
ולכתוב " באמצעותו ו/או באמצעות מי
מטעמו"
נדרש כי המפעיל ישמור על הגינון
הקיים אחת לחודש .האם יש ציפייה
להמשיך במבנים בהם ניתנים
השירותים כיום
שורה  – 2לאחר המילה "עובדיו"
מבוקש להוסיף "ו/או מי מטעמו"

48
49

23.2
23.5

סעיף שאינו תואם את ההתקשרות
שורה  – 2לאחר המילים "ובאמצעות
עובדיו" מבוקש להוסיף "ו/או מי
מטעמו"

49

25.2

המבנים אינם בבעלות האשכול –
מבוקש למחוק הסעיף

49

26.2.2

50

27.1

לאחר המילה " בנכס" מבוקש להוסיף
" המוטל מטיבו וטבעו על מחזיק בנכס
להבדיל מבעליו"
שורה  – 1לאחר המילה "אחראי"
מבוקש להוסיף "על פי דין"

לא ישונה
לא ישונה
אין מניעה להמשיך לתת שירותים
במבנים קיימים  ,וזאת רק במידה
ותהיה התכנות לכך.
תוקן

ותחזוקת
א .1.ניקיון
המרכז/מבנים כולו
לרבות סביבתו ,יעשו
על ידי המפעיל,
באמצעות עובדיו או
מי מטעמו.
לא ישונה
תוקן

תחזוקה שוטפת של
המבנים ו/או המתקנים
ו/או מערכות התשתית
ו/או הציודים ו/או
המיטלטלין ,במסגרות
תעשה באופן שוטף ,על
המפעיל
חשבון
ובאמצעות עובדיו ,או
מי מטעמו ובהתאם
והנחיות
להוראות
המנהל והמפקח.
סיפא
ישונה ל-

של

הסעיף

כל ההשקעות הנ"ל
לרשות
תעבורנה
הבעלים ו/או המחזיק
ותהפוכנה
במבנה
הבלעדי.
לקניינו
המפעיל מוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כספית ו/או
אחרת ביחס אליהם.

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה
שורה  -1בקשה נדחית
שורה  – 2בקשה נדחית
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27.2

50

28.5
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 27לחוזה

50

32.4

52

 33.1לחוזה

שורה  – 1מבוקש למחוק את המילה
"כל"
שורה  – 2מבוקש למחוק את המילים
"או בעקיפין"
שורה  4מבוקש למחוק " ו/או נותן
שירתים מטעמו" ובמקום לכתוב |"
ו/או עובדיו ומנהליו".

שורה -4הבקשה נדחית

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי
מוסכם משום שאינה מידתית –
בידי האשכול ערבות בנקאית
ובנוסף סעדים על פי דין.
לחילופין מבקש להוסיף כי "בטרם
יושת הפיצוי המוסכם תינתן
למפעיל זכות טיעון ושימוע בפני
נציגי האשכול ו/או הזדמנות
לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש
להטיל את הפיצוי ככל וניתן".
מבוקש למחוק את האמור בסעיף
ו/או לסייגו" :מובהר כי האמור
בסעיף זה לא יחול על חברה
ציבורית כהגדרתה על פי דין" –
המציע הינו גוף ציבורי ומניותיו
מוחזקות בידי הציבור .אין למציע
שליטה על העברת המניות בחברה.

לא ישונה

נבקש למחוק מכותרת הסעיף את
המילה" :וביטוח" .אין בסעיף  27על
תתי סעיפיו כל איזכור של נושא
הביטוח .נושא הביטוח מוסדר בסעיף
 33לחוזה.
שורה  – 2מבוקש להחליף את המילים
"לשביעות רצון ראש האשכול ו/או
גזבר האשכול ו/או המנהל" במילים
"בהתאם להוראות המכרז ו/או ההסכם
ולא תיקן הפרתו בתוך  14יום מקבלת
התראת האשכול מראש ובכתב"
א .שורה -1נבקש להוסיף לאחר
המילים" :שעל המפעיל" את
המילים" :באמצעותו ו/או
באמצעות מי מטעמו".
ב.

מקובל ובלבד שמדובר בחברה
בהתאם לסעיף  1לחוק החברות
החברה תמציא אישורים מתאימים
על מעמדה.

תוקן
כותר סעיף  27לחוזה אחריות
ושיפוי
לא ישונה

א .הבקשה נדחית – לא
ישונה

שורה -1-2נבקש להחליף את
המילים" :לבטח את עצמו ואת

ב .הבקשה נדחית לא ישונה

האשכול" במילים" :לערוך
ביטוחים לטובתו ולטובת
האשכול".
ג.

שורה -2נבקש להוסיף לאחר
המילה" :האשכול" את המילים:
"בהתאם להרחבות השיפוי

חתימה וחותמת המציע ___________________

ג.

הבקשה נדחית לא ישונה
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כאמור בנספח ב'( 2סעיף ב ,3ג,7
ד 3לנספח ב'.")2
ד.

שורה -2נבקש להחליף את
המילים" :ביחד ולחוד (אחריות

ד .הבקשה מתקבלת

צולבת)" במילים" :ובכפוף
לסעיף אחריות צולבת לעניין
ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית".

52

 33.2לחוזה

52

 33.3לחוזה

52

 33.4לחוזה

ה .שורה -3נבקש למחוק את
המילים" :בביטוח מעבידים,
ה .הבקשה מתקבלת
ביטוח צד שלישי" (הביטוחים
מפורטים כולם בנספח ב'.)2
הבקשה מתקבלת
נבקש למחוק את המילים" :ולהמציא
בעצמו ...דמי הפרמיות".
א .הבקשה מתקבלת
א .נבקש למחוק סעיף זה ולהסתפק
בהמצאת אישור עריכת ביטוח
(כאמור בנספח ב' )2חתום על ידי
מבטח המפעיל.
ככל והבקשה לעיל לא תתקבל ,נבקש:
את
-1להחליף
א .1.שורה
את
"לקבל
המילים:
אישורו ...ולהיקפן" במילים:
"לוודא כי פוליסות הביטוח
יכללו את התנאים כאמור
בנספח ב'."2
א .2.שורה -1-2להחליף את
המילים" :עם חתימת חוזה
זה" במילים" :תוך  10ימים
ממועד חתימת חוזה זה".
א .3.שורה -2נבקש להחליף את
המילה" :בעצמו" במילים:
"על פי דרישת האשכול
בכתב".
א .4.שורה -2נבקש להחליף את
המילים" :את המקור"
במילה" :העתק".
א .5.נבקש להוסיף לאחר המילים:
"מהפוליסות הנ"ל" את
המילים" :וזאת רק אם אין
באישור עריכת הביטוח את
המידע הנדרש לאשכול".
להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים:
"למען הסר ספק ,המפעיל ימציא את
חלקי הפוליסות הרלוונטיים
להתקשרות נשוא הסכם זה בלבד".
נבקש למחוק סעיף זה.

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה
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 33.5לחוזה

52

 33.6לחוזה

52

 33.7לחוזה

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

שורה -2נבקש להחליף את
המילה" :מתחייב" במילה:
"רשאי".
שורה -2להוסיף לאחר המילים:
"בכל ביטוח כאמור" את המילים:
"ככל וייערך בקשר לפעילות
נשוא החוזה".
שורה -3נבקש להחליף את
המילים" :ו/או הפועלים מטעמו"
במילים" :ו/או עובדיו ו/או
מנהליו".
שורה -3נבקש להוסיף לאחר
המילים" :ביטוחי רכוש" את
המילים" :הויתור לא יחול כלפי
אדם שגרם לנזק בזדון".
שורה -4נבקש להחליף את
המילים" :יורחב שם המבוטח
לכלול" במילים" :יורחב הביטוח
לשפות".
שורה  -4נבקש להחליף את
המילים" :ו/או הפועלים מטעמו"
במילים" :ו/או עובדיו ו/או
מנהליו".

שורה -4נבקש להוסיף לפני המילים:
"לעניין ביטוחי" את המילים" :בגין
אחריותם למעשי ו/או מחדלי המפעיל
ו/או בגין מי מטעמו".

א .הבקשה מתקבלת
ב .הבקשה מתקבלת

ג.

הבקשה נדחית לא
ישונה

ד .הבקשה מתקבלת

ה .הבקשה מתקבלת

ו.

הבקשה נדחית – לא
ישונה

שורה  -4הבקשה לתוספת
מתקבלת
א .הבקשה מתקבלת

א .שורה -2נבקש להוסיף לאחר
המילים" :ביטוחי האשכול" את
המילים" :בקשר לפעילות נשוא
החוזה".
ב .שורה -3נבקש להחליף את
ב .הבקשה מתקבלת
המילה" :יצומצמו" במילים:
"ישונו לרעה".
ג .הבקשה נדחית לא ישונה
ג .שורה -3נבקש להוסיף לאחר
המילים" :ולא יבוטלו" את
המילים" :במשך תקופת הביטוח".
ד .שורה -3נבקש לתקן טעות סופר
ד .הבקשה מתקבלת
ולמחוק את המילים" :ולא" בסוף
השורה.
שורה אחרונה  -הבקשה למחיקה
של המילים "בדואר רשום" נדחית
שורה אחרונה-נבקש למחוק את
לא ישונה
המילים" :בדואר רשום".
א .הבקשה מתקבלת
א .שורה -1נבקש למחוק את המילה:
"כל" לפני המילה" :טענה".

חתימה וחותמת המציע ___________________
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ב.

ג.
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52

52

 33.8לחוזה

שורה -1-2נבקש להחליף את
המילים" :ו/או מי מטעמו"
במילים" :ו/או עובדיו ו/או
מנהליו".
שורה -3נבקש להחליף את
המילים" :בפוליסות הנערכות על
ידו על פי הסכם זה" במילים:
"על פי פוליסת הרכוש שהתחייב
המפעיל לערוך בהתאם לסעיף א
לנספח ב' 2ופרק הרכוש באישור
בדבר קיום ביטוחים".

שורה אחרונה-נבקש להוסיף לאחר
המילים" :כאמור לעיל" את המילים:
"אך הפטור כאמור לא יחול לגבי אדם
שגרם לנזק בזדון".
א .נבקש למחוק סעיף זה.

ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש כי
הסעיף יחול רק לגבי רכוש האשכול
המבוטח על ידי המפעיל ככל וישנו
כזה.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
 33.9לחוזה
המילים" :הכל בהתאם לתנאי פוליסת
"ביט" או "מגדל ביט" או נוסח
מקביל".
 33.10לחוזה א .שורה -2נבקש להוסיף לאחר
המילים" :פוליסות הביטוח" את
המילים" :בתום לב".

53

33.11

53

33.12

שורה -2נבקש להוסיף לאחר המילים:
"בזכויות האשכול" את המילים:
"לקבלת שיפוי על פי הפוליסות".
שורה  – 2לאחר המילה "אחראי"
מבוקש להוסיף "על פי דין"
שורה  – 5מבוקש למחוק את המילים
"או בעקיפין"
מבוקש להוסיף בסיפא" :ובלבד כי
נזקים כאמור נגרמו כתוצאה ממעשה
ו/או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו
ו/או מנהליו"
שורה  – 2לאחר המילים "הוצאות
משפט" מבוקש להוסיף "סבירות"
מבוקש להוסיף בסיפא" :ובלבד כי

נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב.
האשכול יודיע למפעיל מידית
אודות כל תביעה ו/או דרישה
שיקבל מתובע כלשהו ,ישתף
פעולה עם במפעיל ויאפשר לו
לנהל את ההגנה ו/או המו"מ
לפשרה ולא יתפשר ללא אישורו

חתימה וחותמת המציע ___________________

ב .הבקשה נדחית לא ישונה

ג.

הבקשה נדחית לא ישונה

שורה אחרונה  -הבקשה לתוספת
מתקבלת
הבקשה נדחית ,לא ישונה
הבקשה החליפית נדחית – לא
ישונה – הסעיף חל לגבי כלל
הביטוחים ולא רק בגין רכוש
האשכול.
הבקשה מתקבלת

א .הבקשה נדחית – לא
ישונה
שורה  -2הבקשה מתקבלת

שורה  – 2הבקשה נדחית לא
ישונה
שורה  – 5הבקשה נדחית לא
ישונה
בקשת התוספת בסיפא נדחית –
לא ישונה  .הנ"ל כבר מופיע
בשורה השלישית של הסעיף
א .הבקשה מתקבלת
בקשת התוספת בסיפא מתקבלת
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של המפעיל מראש ובכתב זאת
כתנאי לשיפוי כאמור".
53

53

 33.13לחוזה נבקש להוסיף בסוף המילים" :על אף
האמור לעיל ,אי המצאת אישורי
עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה
יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד
בקשת האשכול בכתב ,להמצאת
אישור כאמור".
 33.14לחוזה א .שורה -3-4נבקש להחליף את
המיליםBACK TO BACK" :
לכל הדרישות על פי הסכם זה"
במילים" :בכפוף לשינויים
המתאימים בהתאם להיקף ואופי
השירותים/העבודות שמבצע כל
קבלן משנה".

הבקשה מתקבלת

א .הבקשה מתקבלת

שורה -4-5נבקש למחוק את המילים:
"המפעיל מתחייב ...בביצוע הסכם
זה".

שורה  – 4-5הבקשה מתקבלת

שורה  4לאחר המילים " בהסכם
זה " מבוקש להוסיף " בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות עימם"
מבוקש להעלות את משך ההודעה
ל  90יום לפחות"  -על המפעיל
להערך לסיום השירותים לרבות
מול בעלי הנכסים ,עובדיו וקבלני
משנה לכל אחה עליו ליתן הודעה
מוקדמת בין אם על פי דין ו/או על
פי חוזים.
מבוקש להפוך סעיף זה לסעיף
הדדי ,כך שלשני הצדדים תהא
האפשרות להביא ההתקשרות לידי
סיום בהודעה מראש ובכתב (קל
וחומר לאור תקופת ההתקשרות
והאופציות).

הבקשה מתקבלת

53

33.14

53

34.1

53

שורה  – 1לאחר המילה "דרישה"
34.2
מבוקש להוסיף "בכתב"
הבקשה מתקבלת
שורה  -1לאחר המילה "דרישה"
34.3.1
מבוקש להוסיף "בכתב"
א .הבקשה נדחית .לא ישונה
נספח ב'( -)2א .נבקש כי ביטוח זה ייערך על ידי
המפעיל צריך להיות
אישור קיום
המפעיל לעניין רכושו אבל לגבי
אחראי גם לרכוש
ביטוחים,
רכוש באחריותו ו/או רכוש מי
שנמצא באחריותו.
סעיף א-ביטוח
מטעמו נבקש כי הביטוח יערך על
רכוש
ידי בעלי הרכוש ו/או מי מטעם
המפעיל ,בהתאם לתנאי אישור
עריכת הביטוח המצורף לנספח
ב'(.)2
ב .הבקשה נדחית – לא
ב .נבקש למחוק את המילים" :ו/או
ישונה
באחריותו".

53
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חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה

הבקשה מתקבלת
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ג.

ד.

57

נבקש להחליף את המילים:
"במלוא ערכם" במילים" :על
בסיס ערך כינון למעט מלאי
שיבוטח על פי שוויו".
נבקש להחליף את המילה:
במילה:
"המקובלים"
"המבוטחים".

נבקש להוסיף לאחר המילים" :וכן
פריצה" את המילים" :על בסיס נזק
ראשון".
נספח ב'( -)2א .ס"ק -1נבקש להוסיף לאחר
אישור קיום
המילים" :פי דין" את המילה:
ביטוחים,
"ישראלי".
סעיף ב-ביטוח
ב .ס"ק -1נבקש להוסיף לאחר
אחריות כלפי
המילים" :אובדן ו/או נזק" את
צד שלישי
המילים" :לגוף או רכוש".
ג .ס"ק -1נבקש להוסיף בסוף
הסעיף את המילים" :בגבול
אחריות כמפורט בס"ק  7להלן".
ד .ס"ק -2.1נבקש למחוק את
המילה" :הרעלה" ובמקומה
להוסיף בתחילת ס"ק .2.2
"הרעלה מ"( .נוסח "ביט").
ה .ס"ק -2.2נבקש להוסיף לאחר
המילים" :המוגש ככיבוד" את
המילים" :על ידי המפעיל ו/או מי
מטעמו"(.בהתאם לנוסח "ביט").
ו .ס"ק -2.3נבקש להוסיף לאחר
המילה" :פתאומי" את המילים:
"ובלתי צפוי מראש" (נוסח
"ביט").
ז .ס"ק -2.4נבקש להתאים סעיף זה
לנוסח "ביט" וחריגיו הסעיף אינו
ברור .בהתאם ,נבקש להחליף את
המילים" :ו/או עליו ...מקרה
הביטוח" במילים" :ו/או עליו
בעת מקרה ביטוח ואשר לא נגרם
במישרין על ידי הפעולה
האמורה".
ח .ס"ק -2.5נבקש למחוק את קוד
 307בסוף הסעיף .מלל הקוד
אינו מתאים לכיסוי המבוקש.
אחריותם הישירה של קבלנים
וקבלני משנה אינה מכוסה אלא
אחריות המפעיל בגינם.

חתימה וחותמת המציע ___________________

ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה מתקבלת

תוספת המילים "על בסיס נזק
ראשון" מתקבלת
א .הבקשה מתקבלת

ב .הבקשה מתקבלת
ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה מתקבלת

ה .הבקשה מתקבלת

ו.

הבקשה מתקבלת

ז.

הבקשה נדחית – לא
ישונה

ח .הבקשה נדחית – לא
ישונה
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ט.

י.

יא.
יב.

יג.
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ס"ק -3נבקש להוסיף לאחר
המילים" :מבקש האישור" את
המילים" :בגין אחריותו למעשי
ו/או מחדלי המפעיל".
ס"ק -4נבקש למחוק ס"ק זה שכן
מדובר בביטוח חבות .ככל
והבקשה לעיל תידחה ,נבקש:
י .1.להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :הויתור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון".
ס"ק -5נבקש למחוק את המילים:
"ו/או עבורו".
ס"ק -5נבקש להוסיף בסוף
הסעיף את המילים" :בקשר
לפעילות/השירותים נשוא
החוזה".
ס"ק -6נבקש למחוק את קוד
.329

ס"ק -6נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :למעט החלק ברכוש עליו
פועלים במישרין".
נספח ב'( -)2א .ס"ק -1נבקש להוסיף לאחר
אישור קיום
המילים" :פי דין" את המילה:
ביטוחים,
"ישראלי".
סעיף ג-ביטוח
ב .ס"ק -1נבקש להוסיף בסוף
אחריות
הסעיף את המילים" :בגבול
מקצועית
אחריות כמפורט בס"ק  9להלן".
ג .ס"ק -2נבקש להוסיף לאחר
המילים" :של המפעיל" את
המילים" :על פי דין ישראלי".
ד .ס"ק -3.4נבקש להחליף את
המילה" :עובדים" במילים:
"עובדי המפעיל".
ה .ס"ק -4נבקש להוסיף לאחר
המילים" :לבין המפעיל" את
המילים" :אך לא לפני יום
."1.9.2020
ו .ס"ק -5נבקש למחוק ס"ק זה שכן
מדובר בביטוח חבות .ככל
והבקשה לעיל תידחה ,נבקש:
ו .1.להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :הויתור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון".

חתימה וחותמת המציע ___________________

ט .הבקשה מתקבלת

י.

הבקשה נדחית
י 1.הבקשה החליפית
לתוספת המילים בסייפא
של הסעיף מתקבלת

יא .הבקשה נדחית – לא
ישונה
יב .הבקשה נדחית – לא
ישונה

יג .הבקשה נדחית – לא
ישונה
הבקשה לתוספת בסייפא של ס"ק
 6מתקבלת
א .הבקשה מתקבלת

ב .הבקשה מתקבלת
ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה מתקבלת
ה .הבקשה נדחית לא ישונה

ו .הבקשה נדחית – לא
ישונה
ו .1.הבקשה החליפית
לתוספת המילים בסייפא
של הסעיף מתקבלת
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ז.
ח.
ט.

י.

יא.
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ס"ק -6נבקש למחוק את המילה:
"מורחבת".
ס"ק -6נבקש להחליף את המספר
 12ב.6-
ס"ק -6נבקש להוסיף בסוף
הסעיף את המילים" :למעט
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום
פרמיה ובתנאי כי למפעיל לא
קיים ביטוח אחר המכסה את
אותה החבות".
ס"ק -7נבקש להוסיף לאחר
המילים" :האישור בגין" את
המילים" :אחריותו ל".
ס"ק -8נבקש למחוק את המילים:
"ו/או עבורו".

ס"ק -8נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :בקשר לפעילות/שירותים
נשוא החוזה".
נספח ב'( -)2א .ס"ק -1נבקש להחליף את
אישור קיום
המילים" :על פי דין" במילים:
ביטוחים,
"על פי פקודת הנזיקין [נוסח
סעיף ד-ביטוח
חדש] ו/או חוק האחריות
חבות
למוצרים פגומים תש"ם."1980-
מעבידים
ב .ס"ק -1נבקש להוסיף לאחר
המילים" :כלפי כל" את המילה:
"עובדיו".
ג .ס"ק -2.4נבקש להוסיף לפני
המילה" :קבלנים" את המילים:
"חבות המפעיל כלפי".
ד .ס"ק -4נבקש למחוק את המילים:
"ו/או עבורו".
ה .ס"ק -4נבקש להוסיף בסוף
הסעיף את המילים" :בקשר
לפעילות/השירותים נשוא
החוזה".
ו .ס"ק -5נבקש למחוק ס"ק זה שכן
מדובר בביטוח חבות .ככל
והבקשה לעיל תידחה ,נבקש:
להוסיף בסוף הסעיף את המילים:
"הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון".
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נספח ב'(-)2
אישור קיום
ביטוחים,

א.

ס"ק -1נבקש למחוק סעיף זה לא
רלוונטי להתקשרות.

חתימה וחותמת המציע ___________________

ז.

הבקשה נדחית – לא ישונה

ח.

הבקשה מתקבלת

ט.

הבקשה מתקבלת

י.

הבקשה מתקבלת

יא.

הבקשה נדחית לא ישונה

ס"ק  -8הבקשה מתקבלת

א .הבקשה מתקבלת

ב .הבקשה מתקבלת
ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה נדחית – לא
ישונה
ה .הבקשה מתקבלת

ו.

הבקשה נדחית לא ישונה

בקשת תוספת המילים
בסייפא של הסעיף
מתקבלת
א .הבקשה נדחית – לא
ישונה
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סעיף ה-כללי
ככל והבקשה לעיל תידחה,
הביטוחים
לכל
נבקש:
א .1.נבקש להחליף את המילים:
"שלא יפחת מ"-במילה:
"בסך".
א .2.נבקש להחליף את המספר
 ₪ 500,000ב400,000-
.₪
ב .ס"ק -2נבקש למחוק סעיף זה
ולהחליפו במלל הבא" :הפוליסות
יכללו תנאי לפיו הפרה בתום לב
או אי קיום בתום לב של תנאי
מתנאי הפוליסות על ידי המפעיל
לא יגרע מזכויות מבקש האישור
לקבלת שיפוי על פי הפוליסה".
ככל והבקשה לעיל תידחה נבקש:
ב .1.נבקש להחליף את המילים:
"על מבטחי המפעיל לאשר
כי" במילים" :הפוליסות
יכללו תנאי לפיו".
ב .2.נבקש כי לאחר המילים:
"מבקש האישור" יתווספו
המילים" :לקבלת שיפוי על
פי הפוליסות".
ג .ס"ק -3נבקש להחליף את
המילים" :בכפוף לחובת ...עפ"י
דין" במילים" :אולם אין בביטול
החריג כאמור בכדי לגרוע
מזכויות המבטח וחובות המפעיל
על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א
– ."1981
ד .ס"ק -4נבקש להוסיף לאחר
המילים" :שינויים לרעה" את
המילים" :במשך תקופת
הביטוח".
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אישור קיום
ביטוחים

ס"ק -4נבקש להחליף את המילים:
"בדואר רשום" במילה" :בכתב".
א .ביטוח רכוש ,צד ג' ואחריות
מעבידים-נבקש כי נוסח ומהדורת
הפוליסה יירשם ""ביט" או
"מגדל ביט" או נוסח מקביל לו".
ב .בביטוח אחריות מקצועית נבקש
למחוק מנוסח ומהדורת הפוליסה
את המילה" :ביט".

חתימה וחותמת המציע ___________________

א' .1הבקשה נדחית – לא ישונה

א' .2הבקשה מתקבלת הסכום
יופחת ל ₪ 400,000
ב .הבקשה נדחית  -לא
ישונה

ב . 1.הבקשה מתקבלת

ב .2.הבקשה מתקבלת

ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה נדחית – לא
ישונה

ס"ק  – 4הבקשה נדחית – לא
ישונה
א .הבקשה מתקבלת

ב .הבקשה מתקבלת
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ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

י.

יא.

יב.

בביטוח הרכוש-תחת "סכום"
נבקש להוסיף" :כמפורט
בפוליסה".
בכל הביטוחים -כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים-נבקש
להתאים את הקודים למלל
הוראות האישור האחיד על פי
הוראות הפיקוח על הביטוח.
ביטוח צד ג' ,אחריות מעבידים
וביטוח אחריות מקצועית-נבקש
כי לאחר גבול האחריות יתווספו
המילים" :למקרה ולתקופת
הביטוח".
ביטוח צד ג' -כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים-נבקש,
למחוק את קוד  304ולהסתפק
בהרחבת השיפוי כמקובל לפי קוד
.321
ביטוח צד ג' -כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים-נבקש
למחוק את קוד  .307אחריותם
הישירה של קבלנים וקבלני
משנה אינה מכוסה אלא אחריות
המפעיל בגינם כמבוקש בסעיף
ב 2.5לנספח ב'(.)2
ביטוח צד ג' -כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים-נבקש
למחוק את קוד  309שכן מדובר
בביטוח חבות.
ביטוח צד ג' -כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים-נבקש
למחוק את קוד  329שכן יש חריג
בביט לגבי החלק ברכוש עליו
פועלים במישרין.
ביטוח חבות מעבידים -כיסויים
נוספים בתוקף וביטול חריגים-
נבקש ,למחוק את קוד 304
ולהסתפק בהרחבת השיפוי
כמקובל לפי קוד .319
ביטוח חבות מעבידים -כיסויים
נוספים בתוקף וביטול חריגים-
נבקש למחוק את קוד  309שכן
מדובר בביטוח חבות.
ביטוח אחריות מקצועית -כיסויים
נוספים בתוקף וביטול חריגים-
נבקש ,למחוק את קוד 304

חתימה וחותמת המציע ___________________

ג.

הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה נדחית לא ישונה
הקודים הנדרשים והמלל
שלהם הינם בהתאם
לחוזר המפקח על
הביטוח.
ה .הבקשה מתקבלת

ו.

הבקשה מתקבלת

ז.

הבקשה נדחית – לא
ישונה

ח .הבקשה נדחית – לא
ישונה

ט .הבקשה נדחית – לא
ישונה

י.

הבקשה מתקבלת

יא .הבקשה נידחת – לא
ישונה

יב .הבקשה נדחית – לא
ישונה
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ולהסתפק בהרחבת השיפוי
כמקובל לפי קוד .321

60

נספח ב'3

65

פרק ד'

3.12

ביטוח אחריות מקצועית-כיסויים
נוספים בתוקף וביטול חריגים-נבקש
למחוק את קוד  309שכן מדובר
בביטוח חבות.
מבוקש להוסיף בסיפא" :מובהר כי

בגדר 'ידיעה' לא ייכלל מידע שהינו
נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי
עובר לתחילת התקשרות זו שלא
עקב הפרת חובת הסודיות ו/או
מידע אשר גילויו נדרש בצו של
רשות מוסמכת ועל פי דין".
פרק ד – ריכוז נתונים  :נבקש
לדעת היכן ניתן השירות כיום.
באילו מבנים ,כמה מקבלי שירות
בכל מבנה ,מה גובה שכ"ד בכל
מבנה.
פרק ד – ריכוז נתונים  :האם
מצופה מהמפעיל להקים מסגרת
בכל יישוב או מסגרת שתרכז מענה
למספר ישובים.
האם ניתן להפעיל רק חלק
מהשירותים המוצעים או לחילופין
רק בחלק מהיישובים ?

אחריות מקצועית – הבקשה נדחית
לא ישונה
הבקשה אינה רלוונטית מאחר
ונדרש לשמור על סודיות על כל
מידע שהובא לידיעת המציע עקב
ובגין ביצוע העבודה כהגדרתה
במכרז .....

הנתונים יאספו במסגרת הסקר של
הזכיינים

נשמח לקבל רשימה של התכניות
הקיימות לאנשים עם מוגבלויות
באשכול.
רצף מסגרות רב נכותיות לאחר
שעות בית הספר לגילאי 21-3

ראו טבלאות מצורפות בשאלות
הקודמות.

האם יש מסגרות קיימות?

מבנים :ישנם מבנים שהנם של
הרשויות וישנם מבנים שהנם
בשכירות של מפעילים.

אם כן נשמח לדעת איפה ?
של מי המבנה?
כמה מקבלי שירות משתתפים
בתכנית?
מה מתכונת כח האדם?
רצף מסגרות תעסוקה ויחידות
טיפוליות-סיעודיות לגילאי :21

חתימה וחותמת המציע ___________________

פוטנציאל היכולת לתת שירותים
ומספר מקבלי השירות במסגרות
קיימות מופיע בטבלאות
המצורפות.
מתכונת כח האדם הנה על פי
דרישות משרד הרווחה.

כנ"ל
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האם יש מסגרות קיימות?
אם כן נשמח לדעת איפה ?
של מי המבנה?
כמה מקבלי שירות משתתפים
בתכנית?
מה מתכונת כח האדם?
רצף מסגרות פנאי לבוגרים

כנ"ל

האם יש מסגרות קיימות?
אם כן נשמח לדעת איפה ?
של מי המבנה?
כמה מקבלי שירות משתתפים
בתכנית?
מה מתכונת כח האדם?
קהילות תומכות

כנ"ל

האם יש מסגרות קיימות?
אם כן נשמח לדעת איפה ?
כמה מקבלי שירות משתתפים
בתכנית?
מה מתכונת כח האדם?
בכללי האם האשכול יודע איזה

ראה תשובה לשאלה דומה

מסגרות הוא רוצה לפתח ? ומה הם
הצרכים בשנים הקרובות.

רצף מסגרות רב נכותיות לאחר
שעות בית הספר לגילאי 21-3
האם קיימים מבינים שיועמדו
לרשות המפעיל?
איזה מבנים קיימים ?

חתימה וחותמת המציע ___________________

כנ"ל
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באיזה ישובים ?
כמה מקבלי שירות צפויים
להשתתף בתכנית?
מה מתכונת כח האדם שתידרש?
רצף מסגרות תעסוקה ויחידות
טיפוליות-סיעודיות לגילאי :21

ראה תשובות קודמות ביחס
למבנים

האם קיימים מבינים שיועמדו
לרשות המפעיל?
איזה מבנים קיימים ?
באיזה ישובים ?
כמה מקבלי שירות צפויים
להשתתף בתכנית?
מה מתכונת כח האדם שתידרש?
רצף מסגרות פנאי לבוגרים

כנ"ל

האם קיימים מבינים שיועמדו
לרשות המפעיל?
איזה מבנים קיימים ?
באיזה ישובים ?
כמה מקבלי שירות צפויים
להשתתף בתכנית?
מה מתכונת כח האדם שתידרש?
קהילות תומכות

ידרש מיפוי של הזוכה

מה הצרכים? ובאיזה ישובים?
כיצד מוסעים מקבלי השירות
לתכניות ובחזרה לביתם?

חתימה וחותמת המציע ___________________

הסעות במימון הרשויות ובביצוע
הרשויות
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ומי הגורם הממן ?
השאלה מתייחסת ל:
רצף מסגרות רב נכותיות לאחר
שעות בית הספר לגילאי ,21-3
רצף מסגרות תעסוקה ויחידות
טיפוליות-סיעודיות לגילאי ,21
רצף מסגרות פנאי לבוגרים
קהילות תומכות -האם יש
ההתייחסות תקציבית לנסיעות

מימון הסעות של כ"א באחריות
המפעיל

הרבות של אנשי צוות היות
והאשכול הוא בפריסה גאוגרפית
גדולה?

3.15

9.3.1

ברוב המכרזים התקופה היא
לשנתיים לפני הערכה האם קיימת
אפשרות לשקול את זה גם כאן?
נשמח להסבר/חידוד מה ההבדל
בדרישה בין סעיף .2 ,1
האם אמת מידה  5מתייחסת לנספח

לא ישונה

סעיף  1במדדי האיכות מתייחס
למספר סמלי מסגרת שיש למציע
סעיף  2מתייחס למגוון המסגרות
ולשונות של המסגרות.
כן

?6
לא ברורה לנו הדרישה בהצגת
התכנית המפורטת  ,על איזה
מסגרות יש להגיש? ומה הנתונים
הקיימים על כל מסגרת.
א .תיאור תכניות הפעלה קיימות –
 7נקודות
ב .העסקת צוות רב מקצועי,
העסקת צוות מתחום מקצועות
הבריאות –  8נקודות

חתימה וחותמת המציע ___________________

מגיש ההצעה יכתוב על התכניות
שהוא מפעיל היום ,כנ"ל לגבי כח
האדם שהוא מעסיק בתכניות אלו.
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.אנו מבקשים לוודא שמודבר על
תכניות שקיימות הים בהפעלת
העמותה  ,במידה וכן כמה תכניות
יש להגיש
נבקש לקבל הסבר על כך
יציבות כ"א :הגשת דוחות איוש
משרות של שלוש שנים אחרונות –

לגבי כח אדם אנו מבקשים דוח
איוש משרות של שלוש שנים
אחרונות של חודש דצמבר

 8נקודות
נבקש לפרט איזה נתונים אתם
מבקשים לקבל ,כפי שידוע לכם לא
ניתן לשלוח שמות ותעודת זהות לא
ניתן להעביר.
ניתן להגיש ר"ת /שם פרטי /מספר
עובד.
תוכניות מוצעות עבור השירותים–

22

נספח 6

אנא פרטו מה נדרש ובאיזה היקף
של פירוט ועבור איזה שירותים.
האם נספח  6מתיחס לאמת מידה
?5
לא ברורה לנו הדרישה בהצגת

תיאור אופן ההפעלה של התכניות
המבוקשות על ידי האשכול

כן

התכנית המפורטת  ,על איזה
מסגרות יש להגיש? ומה הנתונים
הקיימים על כל מסגרת.
האם ניתן לתת דוגמא מפורטת
לתכנית אחת שתכלול את כל
הסעיפים?
כנ"ל לא ברורה לנו למה מתייחסת
הדרישה האם לפעילות הקיימות
אצלנו ? עתידיות?
פירוט של כמה אנשים? באיזה
תפקידים? באיזה הקיפי משרה

חתימה וחותמת המציע ___________________

פעילות קיימת מתייחסת לפעילויות
הקיימות אצל המפעיל כיום
במקומות בהם הוא נותן שירות
לגבי כח אדם אנו מבקשים דוח
איוש משרות של שלוש שנים
אחרונות של חודש דצמבר
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התחייבות המציע -האם הכוונה
למסגרות המפורטות בסעיף ?3.12
נשמח להבהרה מה כוללת
ההתחייבות.
נבקש לשלוח את העמוד שוב

מצ"ב

הטבלה לא מופיע במלואה.
נשמח להסבר על איזה הדרכות
מדובר? לצוותים? במסגרת

כל ההדרכות הן לצוותים הן
הדרכות כלליות והן פרטניות

פרויקטים כללים?
10

חוזה

מה הם המבנים הקיימים לאשכול

ראה תשובות לשאלות קודמות

להפעלה?
האם תוכלו להציג את החלוקה בין

ראה טבלה מצורפת

המפעילים לפי מרחבים גאוגרפים?
הכניסה להפעלה תהיה בתיאום עם
וועדת ההיגוי ועם הפיקוח המחוזי

האם יש לארגון אמירה בהחלטה
לאיזה רשויות הוא יכול להיכנס
להפעלה?
לא ישונה
הספק מתחייב להעסיק כח אדם
אשר דובר השפות הבאות  :עברית,
ערבית ,אמהרית ורוסית.
מה הכוונה בדרישה זו?
האם ניתן להוסיף משפט " ככל
שמתאפשר "

נבקש לדעת האם בעקבות הסגר יש המועד האחרון להגשת ההצעה
נדחה ליון 20/10/2020
שינוי בלוחות הזמנים
מצ"ב
נראה חתוך ,נדה על העברת

23
47

18.12

טבלת מועדים

הטבלה במלואה
נבקש להוריד סעיף זה שכן
למפעיל נדרשת גמישות ניהולית
לפעול באחריות עם עובדיו על מנת
לספק שירות מיטיב .צורך באישור
החלפת אנשי צוות אינו מקובל
וסביר.
לוח התאריכים של המכרז יוצא
בכל התאריכים של חגי תשרי בהם
מלכתחילה ישנו כוח אדם מצומצם
אשר עקב הסגר שעליו הכריזה
הממשלה ,מצטמצם עוד יותר ,אנו
מבקשים דחיה בכל המועדים.

חתימה וחותמת המציע ___________________

לא ישונה

המועד האחרון להגשת ההצעה
נדחה ליום 20/10/2020

מכרז פומבי מס' 5/ 2020
למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות
איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים

3.3

3.13

3.15

4.4
9.3.1

13.2

29.3

נרשם מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה אך לא מתן תשובות .נבקש
הבהרה מתי יינתנו תשובות לכלל
השאלות על מנת להערך בהתאם
גם עם שאר מסמכי ודרישות
המכרז.
אנו מבקשים הבהרה לצרכי
האשכול לכל אחד מהשירותים שכן
ידוע כי לרשויות החברות באשכול
ישנם מפעילים מטעם הרשות .אנו
מעוניינים לדעת מהם הצרכים
הריאליים לשירותים נשוא המכרז
נבקש הבהרה מה הצרכים
הראשוניים לפי דרי עדיפויות
ובאילו רשויות מבין הרשויות
המרכיבות את האשכול
אנו ממבקשים להסב את תשומת
לב חברי האשכול כי התקשרות של
 12חודשים הינה תקופה קצרה
מאוד במיוחד כאשר ישנו צורך
במיפוי אשר דורש מהמפעיל הזוכה
זמן ומשאבים
האם המחזור הכספי כולל מע"מ?
סעיף  2בטבלת הניקוד דורש
אישורי הפעלה .נבקש הבהרה איזה
אישור שכן המשרד אינו מנפיק
מכתבים .האם מספיק רשימה של
סמלי מסגרת?
סעיף זה עוסק בסיטואציה בו
המכרז יבוטל ו\או יופסק בהיעדר
תקציב ללא זכות לשיפוי למפעיל.
יש לתת את הדעת כי השירותים
יופעלו באמצעות עובדים ייעודיים
שיוקצו ויגויסו על ידי המפעיל
שעליהם חלים כל חוקי העבודה.
על כן ,אנו מבקשים להוסיף הערה
כי המכרז יבוטל ו\או השירותים
יופסקו ולמפעיל תינתן התראה
מראש של  90ימים על מנת
להיערך ולשמור על העובדים
אנו מבקשים לאשר השתתפות
קבוצה מציעה בה בעל השליטה
הינו בעל שליטה יחיד בכל חברות
הקבוצה.
אנו מבקשים הבהרה מי בשלב גשת
המכרז נדרש לחתם על נספח ב' 3
להסכם

בשאיפה בתוך כשבוע – עשרה
ימים מהגשתן

ראה תשובות לשאלות קודמות

כנ"ל

ראה תשובות קודמות

חיובי ,הסכום כולל מע"מ
חיובי ,המשרד כן מספק אישורי
הפעלה

לא ישונה

מאושר

בשלב הגשת מסמכי המכרז –
מורשה החתימה בשם המציע.
לאחר הזכיה – כל עובד.

יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז גובר האמור במסמך זה.
בשאר מסמכי ופרטי המכרז ,לא יחול כל שינוי.

חתימה וחותמת המציע ___________________
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יש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים ,גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה
לגביה ניתנה תשובה.
יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

חתימה וחותמת המציע___________________ :
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