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 לביצוע פעילויות פנאי וחוויה ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 2020/08' מס פומבי מכרז –מענה לשאלות הבהרה 

 המכרז.  במסמכי הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך למכרז ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 .המובא במכרז הנוסח על וגוברות המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המציעים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

ורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צ .2

ישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שי

 למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

 וות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי לה .3

 יותו בלבד.ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחר .4

 בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה  .5

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .6
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פרק וסעיף  מס"ד
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

 750,000אנחנו עומדים בכל התנאים פרט לנושא המחזור ֿ 5.15  .1
 המחזור שלנו קצת פחות מזה. מ."לפני מע

הבקשה נדחית והמחזור הכספי המבוקש במכרז זה נשאר 
 .₪ 750,000בגובה של 

האם אנחנו יכולים לגשת למכרז ולהציע פעילות אחרת  4.11  .2
  שאינה מופיעה ברשימת הפעילויות של המכרז. 

על המציעים במכרז להגיש הצעה הכוללת את כלל לא. 
 .4.11הנדרשות בסעיף הפעילויות 

 לא. המכרז מיועד לכל הגילאים ללא יוצא מן הכלל. מסוימיםהאם המכרז מכוון לפעילות בגילאים  3.4.2  .3

 .הפעילות נדרשת להיות פיסית  להיות פיזית או מקוונת האם הפעילות נדרשת 4.9  .4

שלב ד' סעיף   .5
4. 

ה? מקסימום מסגרת התקציבית של הפעילות הרצוימהי 
  מינימוםאו 

אלית או מקסימאלית המשרד לא הגדיר מסגרת תקציבית מינימ
כל מציע נדרש להגיש הצעת מחיר לפי שיקול  .לפעילות כלשהי

דעתו וניסיונו לכל אחת מהפעילויות מבלי שהמשרד הגדיר 
 מגבלה כלשהי.

האם בהצעת המחיר הכתובה צריך לכתוב מחיר לפעילות  נספח ה'  .6
 שעות? 4אחת של 

 כן.

 על כל הפעילויות בהצעה האם החברה נדרשת להציע נספח ה'  .7
 ?מרשימת הפעילויות שבמכרז

 כן.

האם ניתן לדחות את הדרישה לערבות בנקאית לאור משבר  5.10  .8
 ?וירוס הקורונה

יש להבחין בין ערבות הצעה לבין ערבות ביצוע. בשלב זה יש 
הזוכה להגיש רק את ערבות ההצעה. ערבות זו הינה חובה. רק 

 מחויב בערבות ביצוע.

כל מציע נדרש להציע הצעות למגוון רחב  4.6עפ"י סעיף  4.6+4.11  .9
של פעילויות ובהסתמך בכך שברצונכם לתרום לחינוך, 
להנאה ולחוויה בשעות הפנאי, לאתגרים חדשים, יצירה, 
העצמה והתפתחות אישית, האם אנו נדרשים להציע 

הפעילויות הרשומות תחת הצעות לפעילויות נוספות מלבד 
 ?4.11סעיף 

 .4.11לא. יש להגיש הצעה רק לפעילויות המפורטות בסעיף 
 

פעילות לקבוצה תמשך ארבע שעות  4.7עפ"י סעיף  4.7  .10
 4-מלאות, חלק מהפעילויות המבוקשות לא מתאימות ל

שעות לקבוצה אחת, לדוגמא חדר בריחה נייד, מופע 

במקרה  ישנן פעילויות שאכן נמשכות שעה וחצי עד שעתיים.
-כזה, לאחר שיסתיים מחזור הפעילות הראשון )שעה וחצי

זור הנוסף רשאים חשעתיים( יחל מחזור נוסף של פעילות. במ
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נה היא לפעילות קסמים, מסיבת אוזניות. האם הכוו
שעות אך יכולות להשתתף בה כמה קבוצות  4שעורכת 

 בקפסולות שונות?

משתתפים מהמחזור הראשון או שתתבצע  20להשתתף אותם 
החלפה בין המשתתפים בין המחזור הראשון למחזור השני. 

 20-בכל מקרה, בשום מחזור פעילות לא ישתתפו יותר מ
שעות. כאמור,  4-משתתפים ושום פעילות לא תימשך יותר מ

 החלפת משתתפים בין מחזורי פעילות אפשרית.

סעיף ד, המציע נדרש להגיש את הצעות  31.1בסעיף  31.1  .11
המציע לפעילויות השונות. האם הכוונה פה היא לפירוט כל 

ולוגיסטיים, תמונות ומידע  םטכנייפעילות, מבחינת צרכים 
 על הפעילות?

מרכיבי  בשים לב לניקוד כן. כל מידע אפשרי לגבי כל פעילות, 
 איכות.ה

משבר הקורונה  –תכולת העבודה והשירותים הנדרשים 4.11  .12
יצר, בין היתר,  מצבים קיצוניים של בידוד ובדידות מפאת 
חוסר היכולת של ילדים, בני נוער וקהילה להיפגש. האם 

פעילויות  4.11ניתן להוסיף פעילויות לרשימה בסעיף 
שמרכזן הוא התמודדות לכידות חברתית וגיבוש? כגון: 

, סדנאות ספורט קבוצתי, סדנאות ODT סדנאות גיבוש
גיבוש דרך מוזיקה ומעגלי תיפוף, הפעלות ערכיות סביב 
חגים ומועדים. למותר לציין שהצעותינו לפעילויות 
הנוספות עומדות בנהלי משרד הבריאות והנחיות התו 

 הסגול.

לא. רשימת הפעילויות היא רשימה סגורה ולא ניתן להוסיף עליה 
 פעילות כלשהי.

 
 

, אך ₪מיליון  5המשרד מייעד לפרויקט תקציב בגובה של  מה היקף התקציב הייעודי לפרויקט זה. 4.5  .13
 המשרד אינו מתחייב לגובה התקציב שיופעל בפועל.

כמו: ערב  4.11פעילויות רבות המופיעות ברשימה בסעיף  4.11  .14
בינגו, פעילות קריוקי, מופע קסמים, סדנת ריקוד ועוד אינן 

 20-שעות. האם הכוונה היא שמפגש ל 4עורכות 
שעות ובתוכו מספר פעילויות? או האם  4משתתפים עורך 

שעות ובזמן זה יעברו את הפעילות  4הפעילות מוזמנת ל 
 משתתפים? 20מספר קבוצות של 

הכוונה היא שישנן מגבלות של מספר משתתפים בכל פעילות 
וגם זמני המתנה ולכן ייתכן מצב בו פעילות כלשהי תימשך 

ולאחר מכן תמשיך שעתיים נוספים שעתיים לקבוצה אחת 
 לקבוצה אחרת. כמובן שהפעילות תתקיים באותו מיקום פיסי.
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עמדות עם משקפי מציאות מדומה ואפשרות משחק מספר  מה כוללת פעילות מציאות מדומה. 4.11.4  .15
באופן המאפשר שימוש  במספר משחקים שונים מהתחום

 .נות למשתמשיםזמי

כמה זמן מראש הזוכה יקבל את לו"ז הפעילויות המוזמנות?  5.14  .16
 מהו הזמן המינימאלי לתיאום הזמנה?

לאחר השלמת הליכי המכרז, הפעילויות יוצעו לרשויות 
המקומיות השונות. לאחר שהמשרד יחליט אודות מספר 
הפעילויות שיופעלו בכל רשות מקומית, יוגדר מול כל רשות 
מקומית לו"ז. בכל מקרה, כל פעילות צריכה להתקיים בטווח של 

 ממועד ההזמנה.חמישה ימים 

פעילות לאחר שנקבעה? באילו  ללבטהאם המשרד רשאי    .17
 תנאים?

המשרד מקצה מכסת פעילויות לכל רשות מקומית והן אחראיות 
, לרבות שינוי מועדים ותיאומים על תיאום המועדים מול הזוכים

 מחודשים. 
 

הנדרש האם הרשויות נדרשות להעמיד גם את המימון    .18
 לתנאי הפעילות? כיתות, חשמל וכו'?

להעמיד מימון כספי, אלא להקצות  הרשות המקומית לא נדרשת
ולנהל את הרישום ולהקפיד על  את האתרים לקיום הפעילות

 הנחיות משרד הבריאות.

מי אחראי לאכוף את נהלי הבריאות / תו סגול ? האם  4.13  .19
הרשות היא זאת שדואגת לעלויות הכלכליות שנדרשות 

 בשביל לאכוף את נהלי הבריאות הרלוונטיים?

תמנה נאמן קורונה לכל פעילות וגם תהיה  הרשות המקומית
אחראית על הרישום. האחריות תהיה של הרשות המקומית, אך 
עדיין מצופה מהזוכה לבחון את תנאי הפעילות ולא לקיים פעילות 
כלשהי או לבקש התאמות על מנת שהפעילות תענה על דרישות 

 משרד הבריאות.

עברה על מדריכיה באם הפעילות כולה - בחינת ההצעות 20+  5.1  .20
האם ניתן לכלול את הפעילות  -מגוף משפטי אחר, למציע

 כחלק מניסיון המציע?

צריכים  ותנאי סף ופרמטרים לניקוד המתייחסים למציע ולניסיונ
 להתקיים במציע עצמו.

ולקבוע זוכה תוך המשרד אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז  עד איזה מועד המשרד רשאי להודיע על ביטול ההצעה? 23.8  .21
 .תקופה מסוימת

לאורך המכרז מופיעות דרישות שעל המציע לתת להצעת  4.21  .22
הפעילויות. האם ניתן לייצר נספח אחיד הכולל את 

 הדרישות מהמציע?

 לא. כל מציע רשאי להציג פעילויות אלה לפי שיקול דעתו.
 

http://www.negev-galil.gov.il/


 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-5- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

האם ניתן יהיה להחליף את ספקי המשנה לאחר הזכייה  4.21  .23
במכרז, במהלך שנת הפעילות? יש חשש גדול כי יהיו 
עסקים שלא ישרדו את משבר הקורונה ולא ניתן יהיה 

 לעבוד איתם לאורך זמן. נבקש הבהרה בנושא.

 . עם המשרדמראש ניתן יהיה להחליף ספקי משנה בתיאום 

האם יש לכלול בהצעה גם את שכירות המקום שבו  3.6  .24
 תתקיים הפעילות.

 לא.

מספר הרשויות המקומיות טרם נקבע. הפעילויות צפויות  בכמה ערים תתקיימנה הפעילויות ובכמה זמן. 4.5  .25
 להתקיים לאורך כל השנה.

מהו פרמטר האיכות שעל ידו ייקבע הזוכה? יש טווח  שלב ב' 20  .26
 מחירים רחב לפעילות?

הפרמטרים לאיכות מפורטים בטבלת הניקוד ועל פיהם ינוקדו 
 אין טווח מחירים לפעילות.ההצעות. 

משתתפים בו  20-שעות היא ל 4האם הכוונה בפעילות של  4.11  .27
משתתפים אחרים  20משתתפים?  20זמנית היא אותם 

 משתתפים? 80 –בכל פעם 

משתתפים וישנן פעילויות בהן ה םישנן פעילויות שמדובר באות
. בכל מקרה, לפי קבוצות תהיה תחלופה של משתתפים

 אתר. ההפעילויות יהיו באותו 

משתתפים האם הפעילות  20-במידה ויגיעו פחות מ 4.11  .28
 תתקיים בכל זאת?

 לא.

המשרד יפרסם קול קורא לרשויות המקומיות ובהתאם יינתן  האם הבחירה של הפעילויות היא ע"י הישוב או ע"י הספק?   .29
 האישור לכל רשות מקומית זוכה.

 לא. לספק צריכה להיות פריסה ארצית כולל מבנים?האם  4.5  .30

האם ניתן לקיים את כל הפעילויות המוצעות באותו יום    .31
 בישוב מסוים כמעין הפנינג?

ובהתאם לאישור  הדבר נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית
 .שתקבל מהמשרד

 דעתו של המשרד.הדבר נתון לשיקול  במידה והביקוש עולה על ההיצע כיצד נותנים מענה?   .32

באופן המצב החיצוני של הציוד שיובא לצורכי הפעילויות.  מה הכוונה בניסוח "נראות מעולה"? 4.19  .33
שלא יראה ישן, מתקלף, שבור, שייראה מזמין למשתתפים ו

 מקולקל וכדומה.

כמה זמן לפני כל פעילות הספק יקבל את פרטי הישוב    .34
 והפעילויות?

 חמישה ימים לפני.

האם מחיר הפעילות משתנה במידה ויש יותר מפעילות  22  .35
 אחת דומה באותו יום?

פעילויות יהיה בהתאם להצעת המחיר של הלא. המחיר לכל 
  הזוכה.
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 4האם יש לקחת את מחיר ההפקה בתוך החישוב של  22  .36
 שעות הפעילות?

 כן.

 כן. האם על הספק לדאוג לשילוט? 22  .37

 לא. האם על הספק לדאוג לחיטוי המקום ולחומרי חיטוי? 4.13  .38

לא. האחריות היא של הרשות המקומית, אך עדיין מצופה  האם על הספק לוודא תקן "תו סגול"? 4.13  .39
מהזוכה לא להתחיל בפעילות כלשהי אם הוא מזהה הפרה של 
ההנחיות כך שלא מתאפשרת הפעילות בפועל. לדוגמא, במידה 

גבוה מהמספר המותר על ידי משרד  ומספר המשתתפים
 הבריאות.

אם מחיר הנסיעה כלול? אם כן איך ניתן לתמחר פעילות ה 22  .40
 במרחקי נסיעה קיצוניים כשמרכיב הנסיעה קריטי?

המשרד אינו מתערב בהליכי התמחור והדבר נתון לשיקול דעתו 
 הבלעדי של המציע.

עסק  מי אחראי לכל נושא החשמל קונסטרוקציה ורישיון   .41
 במידת הצורך של מקום הפעילות?

 הרשות המקומית.
 

 כן. הפעלת סרט תלת ממד כולל עלויות הקמה? 22  .42

הפעילות מתקיימת במקום פתוח או סגור? לפי הדרישה  4.15  .43
 איש בפתוח? 20רוב הפעילות בסגור ולפי הצורך 

ישנן פעילויות , מרבית הפעילויות יתקיימו בחללים סגורים
 והצרכים שלה. הפעילותופי אהמתקיימות בשטח פתוח על פי 

למטה כתוב: ''יובהר כי מציע אשר לא יציין מחיר  44בעמוד  נספח ה'  .44
האם הכוונה  -לפעילות מסוימת הצעתו תיפסל על הסף'' 

היא, שעל מנת לעמוד בתנאי המכרז צריך להציע מחיר לכל 
 פעילות שנמצאת ברשימה?

 כן.

האם ניתן להציע  ,היא כן 43במידה והתשובה לשאלה  4.11  .45
פעילות חלופית בעלת ערך דומה במקום מה שכתוב 

 ברשימה?  כמובן עם מחיר וכל מה שנדרש.

 לא. רק לרשימה המפורטת ללא שינוי כלשהו.

החברה הייתה אומנם קיימת אך רדומה והיא  2017-ב 5.15  .46
בעלים אחרים  עברה חידוש כולל מכירתה וקניה ע"י

ומאז מקיימת מאות פעילויות בשנה, האם ניתן  2018ב
 להחריג ולהתחשב במקרה זה?

בכל  ₪ 750,000מחזור כספי שנתי של  נדרש להוכיח המציע 
 .2019 – 2017השנים  3-אחת מ
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המכרז מיועד על מנת לתת מענה בתקופת משבר הקורונה.  האם מכרז זה ימשך רק בתקופת הקורונה  או גם לאחריה? 16  .47
המשרד מתכנן להמשיך בפעילויות גם לאחר תקופת הקורונה, 

 אך אינו מתחייב לכך במועד זה.

האם המשרד עובד כיום עם מפעילים קיימים בהתקשרות    .48
ישירה? גם אם מדובר בחלק מכמות הפעילות, נודה 

 לקבלת פירוט.

 השאלה איננה רלוונטית. 

האם העבודה היא מול המשרד או הרשויות    .49
 המקומיות/הקפסולות?

מבחינה חוזית ומבחינת התשלומים, העבודה תתבצע מול 
תיאום ביצוע הפעילויות בשטח, העבודה של המשרד. מבחינת 

  הזוכה תהיה מול הרשויות המקומיות הזוכות.

המשרד מעריך כי מדובר באלפי שעות פעילות שנתית אך אינו  שנתית צפויה. נודה לקבלת אומדן שעות פעילות 4.5  .50
יכול להתחייב למספר כלשהו לאור מגבלות למיניהן דוגמת 

 מגבלות וירוס הקורונה.

מי אחראי לפרסום הפעילות? מי נושא בעלויות הפרסום    .51
 המשרד או הספק הזוכה?

הרשויות  .יפרסם קול קורא לרשויות המקומיות המשרד
המקומיות הזוכות תהיינה אחראיות לפרסום הפעילוית 

 למשתתפים.

נודה לקבלת רשימת הרשויות בהן יפעיל הספק הזוכה את    .52
 הפעילויות.

בהתאם  רשימת הרשויות הסופיות טרם נקבעה ותיקבע בהמשך
. אולם יצוין כי הזכאות לתוצאות קול קורא שהמשרד יפרסם

הינה של כל הרשויות המקומיות להשתתפות בקול הקורא 
 במכרז. יובהר כי מדובר נגב, גליל ופריפריה חברתיתכהמוגדרות 

 רשויות מקומיות במצטבר.  170-כב

( 3) 20סעיף   .53
 .18בעמ' 

חלה טעות סופר בהפניה לנספח המחזור הכספי והיקף 
 האספקה, נא תיקונכם.

 תוקן.

הסעיף קובע כי הצעת המחיר כוללת מע"מ. לעניין זה,  נספח ה'  .54
מובאת לידיעת המשרד הודעת רשות המיסים מיום 

שכותרתה 'שאלת האפליה בהתמודדות  11.1.2018
במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על 

 ידי עוסקים".  

על מנת לנטרל את אלמנט אי הידיעה כאשר חברה בע"מ 
מתמודדת מול מלכ"ר, ובהתאם להגדרת "שווי התקשרות 

בהוראת תכ"ם מס'  2.2.8בתקנות חובת המכרזים וסעיף 
שעניינה "הגדרת מסמכי מכרז", הרי שבמסמכי המכרז  7.4.1.6

המוצע יהיה הסכום הסופי, כולל כל תשלום  יש לציין כי המחיר
 .לו על פי חוק מחויבאשר המציע 
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המשרד יבהיר כי התעריפים המוזכרים בסעיף   •
על כן לא נפגע מנגנון השוואת מע"מ, ו אינו כולל

 המחירים בין עוסקים למלכ"רים. לחילופין,
מע"מ ועל כן  כוללהמחירים המוזכרים בסעיף   •

יוצר הפליה לטובת המלכ"רים, ולכן על המשרד לבטל את 
מנגנון השוואת המחירים המפלה בין עוסק למלכ"ר מן 

הטעם הברור שהפלייה זו אינה עומדת בהוראות הפקודה 
 ובפסיקת בית המשפט. לחילופין,

על המשרד לדרוש, כתנאי סף, מכל מציע שהוא מלכ"ר 
ממנהל מע"מ ביחס למיהותו להצטייד באישור מראש 

 המיסויית של המכרז.

 המועד האחרון להגשה אינו משתנה.   נודה על דחיית המועד האחרון להגשת המכרז. 31.10  .55

דקות.  90לבדיקתנו, לא קיים סרט תלת ממד של  4.11  .56
דקות(  15/20דקות )ובדר"כ  30המקסימום הקיים הוא 

סרט בתלת ממד גורם לסחרחורת,  –מקצועית מבחינה 
כאבי ראש ובחילות. ואם יהיה באורך גדול יותר מהמקובל 

 עלול לגרום גם לנזק. נבקש תיקון לאורך הסרט המבוקש.

שעות, היא תתקיים  4בכל מקרה בו הפעילות לא יכולה להתקיים 
הקרנות  2במספר מחזורים. במקרה של סרט לדוגמה, יתבצעו 

רבים ומגוונים  עקיימים בשוק סרטי קולנו השנייה. האחת אחרי
 שיצאו בפורמט הקרנה בתלת מימד ובאורך מלא. 

האם ניתן לטובת פעילויות שונות )בסוג פעילויות שזה  4.11  .57
מתבקש(, לבקש מהרשות המקומית/ הקפסולה, שיתוף 

חלק  ושייקחפעולה של תושבים/ פעילים מטעם הרשות, 
לצורך איסוף משובים בתחרות  -בתפעול הפעילות: למשל

בין קבוצות. בכפוף להסכמתה המוחלטת של הרשות/ 
הקפסולה. )שיתוף פעולה לא מקצועי, בנוסף להפעלה 

 .המקצועית שלנו ולא כתחליף(

 כן. כל עוד מדובר בהסכמה וולונטרית של הרשות המקומית.
 

 

לספק לנו חדר/ מקום האם נוכל לבקש מהרשות המקומית    .58
במידה והפעילות הוזמנה  -לאחסון ציוד פיזי עבור הפעילות

 לכמה ימים רצופים.

 כן.
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נבקש להוסיף למסמכי המכרז הבהרה לגבי אי פעילות    .59
 בשבת וחגים.

 הפעילות תתקיים בימי עבודת המשרד.

האם ניתן להתייחס בהצעה מלבד לפעילות על פי מפתח    .60
/ פחות בהנחה 10על פי מפתח של , גם לפעילות 20של 

ויתכן כי הנחיות משרד הבריאות יהיו שונות. כיון שהתמחור 
. ובמידה 20שונה מהתמחור לקבוצה של  10לקבוצה של 

 והפעילות אפשרית בגודל קטן יותר של קפסולה.

. המשרד 20להגיש הצעה לפי קבוצות של המציע נדרש לא. 
 שיבוצעו שינויים יפעל לפי הנחיות משרד הבריאות, וככל

על ידי משרד הבריאות, יבוצעו התאמות בפעילויות  בהנחיות
 ובמחירים בתיאום ובהסכמה בין המשרד לבין הזוכה.

גזר מסוים, במידה האם ניתן לבקש להיות ספקים למ   .61
ואושרו ספקים נוספים שיכולים לתת מענה למגזרים 

ר ספק חרדי לציבור החרדי וערבי לציבו -האחרים? למשל
 .הערבי על מנת לתת מענה מיטבי כל אחד בחוזקה שלו

נדרש לספק את כל הפעילויות לכל המגזרים ולשם לא. כל מציע 
, אך למען הסר ספק, יובהר רשאי להיעזר בספקי משנהכך הוא 

 .יהיה האחראי הבלעדי לכל הפעילויות המציע כי

האם ניתן להוסיף הסתייגות לגבי מינימום משתתפים    .62
לא ניתן לבצע את הפעילות?  ,שפחות מכך ,לפעילותנדרש 

 20-מדובר על מקרה של פעילות מסוג כזה שבפחות מ
משתפים העלות תהיה יקרה מאד ולא יהיה רווחי להפעיל 

 את הפעילות.

לא תתקיים פעילות כלשהי במקרה בו מספר המשתתפים יהיה 
 .10-נמוך מ

מה לא נרשמה במכרז התייחסות להארכת התקשרות.    .63
הנהלים במקרה והמשרד יבקש להאריך את תקופת 
ההתקשרות מעל שנה? נבקש להתייחס לכך במסמכי 

 המכרז.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה בלבד. ככל שהמשרד יחפוץ 
בהארכת ההתקשרות הרי שהדבר יבוצע בהתאם לתקנות חובת 

 .1993-המכרזים, תשנ"ג 

ביטוחים יש להגיש לא רשום בנספח כ"ד איזה אישור קיום    .64
 עם ההצעה.

הביטוחים נדרש מהזוכה בלבד. אחיד אישור קיום ביטוחים 
 24הכוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים מפורטים בסעיף 

למכרז. נוסח האישור יועבר לספק הזוכה במכרז. על המציע 
 לקחת בחשבון במסגרת התמחור את עלויות הביטוח שלו.

 הרשות המקומית. סדרנים/מאבטחים במידת הצורך?מי אחראי לצוות    .65

 ת.יופעילואחת מהעל המציע לגלם עלות זו בהצעתו לגבי כל  היכן מתומחרת עלות ההפקה?   .66

מהו פרמטר האיכות על פיו יקבע הזוכה? לחלק    .67
מהפעילויות יש טווח מחירים רחב בהתאם לאיש מקצוע 

הפרמטרים של האיכות על פיהם תנוקד ההצעה מפורטים 
במסמכי המכרז. המשרד ינקד אך ורק על סמך הרשום במסמכי 
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מינימום או שנביא, למשל אומן על חושי, האם יש לכם רף 
 מקסימום, או שמא במכרז ללכת על הכי זול?

המכרז בצורה מפורטת ומנומקת. אין רף מינימום או מקסימום 
ן על המציע לקחת בחשבווהדבר נתון לשיקול דעתו של המציע.  

כי לאיכות תהיה השפעה על הניקוד. כמו כן, המשרד אינו מחויב 
 לרכוש כמות כלשהי של פעילות מסוימת.

ספקים תהיה חלוקה לאזורים? האם לדוגמא  2בבחירת    .68
ספק אחד יקבל את אזור הדרום והשני את אזור הצפון? 

 האם שני הספקים יעבדו בפריסה ארצית?

הזוכים על פי שיקול דעתו. המשרד יקבע את החלוקה בין 
המשרד רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים על פי אזורים 
גאוגרפיים, אך המשרד אינו מתחייב לאופן החלוקה במועד זה 

 והחלוקה תיקבע במועד מאוחר יותר.

אנא פרטו על נושא גיוון הפעילויות, הרי המציע נדרש    .69
האם נדרש תחומים שונים ומגוונים.   25-להציג ספקים מ

 להציג כבר כעת מספר ספקים מאותו תחום?

הספק רשאי להתקשר עם ספקי משנה לפי שיקול דעתו. המציע 
 לא נדרש להציג את ספקי המשנה במועד הגשת ההצעה.

, על פי הנחיות משרד משתתפים בכל פעילות 20נכון להיום  האם ניתן לפרט יותר על צפי במספר משתתפים?   .70
 .הבריאות העדכניות

 מטר. 2מטר על  2לפחות  מה גודלו של מסך ענק?   .71

האם יש תחום מוגדר לחדר הבריחה או שעל פי המגוון שיש    .72
 לספק?

ובלבד שהפעילות תהיה תואמת את  על פי המגוון שיש לספק
 קובצת הגיל הרלוונטית לפעילות

–התמורה שתשולם במקרה של מספר משתתפים שונה מ   .73
פעילויות שאינן קשורות למספר  תהיה באופן יחסי" יש 20

משתתפים.  מה קורה במצבים כאלו? הרי המחיר אינו פר 
 משתתף אלה פר פעילות.

שעות. במקרה בו מספר  4התמורה הינה פר פעילות למשך 
משתתפים, אזי התמורה תחושב באופן  20המשתתפים איננו 

 יחסי.
 

 האם העובדים של קבלני המשנה מטעם המציע יצטרכו 11.2  .74
 לחתום על התצהירים?

הזוכה יחתום על התחייבות לשמירת , עם גמר הליכי המכרז
סודיות וכן יחתים את כל מורשי החתימה שלו על הצהרת סודיות 

 לעובד/ספק משנה בנוסח המצורף בנספח י' למסמכי המכרז.

במידה והמעטפות אינן נפתחות או שהמציע אינו זוכה  20.2  .75
לדעת שהמזמין לא ישתמש במכרז במקרים אלו נרצה 

 במאגר הספקים שסיפק המציע בהצעתו.

 המשרד לא יעשה שימוש כלשהו בהצעות המציעים.

וח כספי כיצד עליו להגיש אינו מחויב בדיו והמציעבמידה  5.15  .76
 ?את ההוכחה למחזור כספי

 תוקן. 5.15סעיף 

http://www.negev-galil.gov.il/
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ידה ולמציע מחזור כספי שונה בין במ –למחזור כספי בניגוד  . שלב ב'20  .77
 ?כיצד ייקבע הניקוד 2017-2019השנים 

המחזור השנים  תיינתן בתנאי שבכל אחת משלושהניקוד 
 המדרגה הקבועה לניקוד.עלה על הכספי 

 

http://www.negev-galil.gov.il/

