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 יש לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתכם   

 

 שם המציע __________  חתימה___________________

 תשובה  הערות  פירוט השאלה  סעיף  מס״ד 
תנאים  - 1.1 1

 כללים 
האם קיימת האפשרות  

להגדיר את החוזה ליותר  
משנה אחת )לפחות  

 שנתיים עם אופציות( 

הסיבה שכך יוכל המשקיע  
ויהיה כדאי לו לבצע  

פעולות השקעה ולמנף  
שיווקית לטובת העונות  

 הבאות 

ההתקשרות הינה לשנה עם  
אופציות. מרבית  שנתיים 

ההשקעות בוצעו ע"י  
 המועצה. 

תנאים   - 8.1 2
 כללים 

המציע מפעיל בריכת  
שחיה מוסמך מטעם  

  .משרד הבריאות

מבקשים להוסיף אחרי  
המילה ״המציע״ את  

 המילים ״או מי מטעמו״ 

המציע הינו תאגיד  
והתאגיד מעסיק עובדים  

בעלי כל ההכשרות ע״פ  
  10חוק )וככתוב בסעיף 

 ייבות( לכתב ההתח

 מקובל 

תנאים   - 9.17 3
 כללים 

  -  3כנ״ל לשאלה מספר 
תעודת הסמכה על שם  

 המציע  

מבקשים להוסיף את  
המילים ״או לעובד  

 החברה״ 

 מקובל  כנל 

מכיוון שהמועצה   להסכם  - 4.1 4
הפעילה את האתר  

ובידיה הנתונים השונים  
מבקשים לקבל  

אינפורמציה משנים  
קודמות ולדעת לפחות  

כמות המינויים  את 
שנמכרו, עלויות קבועות  
משתנות של חשמל ומים  

בשנים קודמות. בעת  
הסיור כאשר ביקשנו  

לראות את חדר המכונות  
נאמר לנו כי הוא נעול  
ואין מפתח. מבקשים  

לראות את חדר  
 המכונות. 

הדבר יעזור במתן הצעה  
הכי אטרקטיבית  

 לתושבים  

  הדורשת  ההערה  
 נוספת   התייחסות

מבקשים עוד עזרה  
קשה ללמוד   -בנתונים 

   משנה אחת 

  התקבל נתון מדוע חשמל
של שנתיים ומים התקבל  
 נתון של שנה אחת בלבד  

 

האם אםשר לקבל מים +  
 חשמל  

 שנים אחורה )או יותר(  3

 

   מציעה להעביר את המידע

  23  -כ 2019לשנת  חשמל
 אלף ₪. 

  35  -כ -2020 לשנת  לחשמ
  בחשבון קחתל צריך. ₪ אלף

,  מכאני בשעון שמדובר
  יכולות חשמל  קריאות
ע"י נציג חברת   להתבצע

  ביצעו אהחשמל בלבד. ל
  8מ למעלה  כבר קריאה

 .  חודשים

בעונת   -מנויים  מספר
   מנויים 130 - כ 2019הרחצה 

 16 בסעיף  מפורט מים

  שירצה  למי סיור יקבע
 את חדר המכונות  לראות

5 5.5+7.6   -  
 להסכם 

נאמר בסיור כי המועצה  
מוציאה את רישיון  

העסק, ההיתרים השונים  
 וכו. מבקשים הבהרה 

  רישיון מוציאה  המועצה  
  עסק רישיון כולל לא עסק

 במכרז  מפורט ,למזנון

 מהו המחירון המקסימלי  להסכם   - 10.3 6

המפעיל מתחייב להפעיל  
את המזנון בכפוף  
למחירון מקסימלי אשר  

   המועצה יוגדר על ידי

  

  הדורשת ההערה  
 נוספת   התייחסות

 מהו המחירון המקסימלי 

מי קובע ולפי אילו  
 פרמטרים?  

 ? למה מקסימלי  מחירון

המחירון המקסימלי הינו  
 מחירון הכניסה המצ"ב 
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מה ההגדרה לקייטנה,   בהצעת המחיר  7
 מבקשים הבהרה 

  הדורשת  ההערה  
 נוספת   התייחסות

מהי   תשובה הלא התקבל 
קייטה? כמה ילדים ? כמה  
מבוגרים ? לכמה שעות כל  

ביקור? באיזה תדירות ?  
איך לחשב את המחיר ?   

   ות הבהרות נוספותנדרש

קייטנה המופעלת ע"י  
מחלקת חינוך ו/או ספורט  

 .  של מ.א בני שמעון

אין קייטנות למבוגרים,  
מדובר בקייטנות אשר  

מופעלות ע"י מסגרת  
חינוכית לילדים תושבי  

 המועצה 

ילדים בכל   50שתי קייטנות 
ביקורים    10קייטנה. סה"כ 

שעות   3של כל קייטנה למשך 
 לאורך כל הקייטנה

מה ההגדרה לארוע,   בהצעת המחיר   8
 מבקשים הבהרה 

 

  הדורשת ההערה   
   נוספת  תהתייחסו

לא התקבלה תשובה מהו   
ארוע? כמה אנשים? לכמה  

ארוע ואיזה  שעות כל 
האם כולל שחייה   ?שעות

?  או רק ארוע על הדשא
איך לחשב את המחיר ?   

 נוספות נדרשות הבהרות  

 

 

אירוע המתקיים ע"י ועדי  
 מושבי יחדיו  

אירועים של ועדי המושבים   4
לאורך כל הקיץ אירועי ערב  

 כולל שחייה לילית. 
המכרז מתייחס להנחה  

שתינתן לאירועים אלו  
 בהשוואה ללקוחות חיצוניים 

 

מבקשים בהתאם   כללי  9
לנסיבות להאריך את  

המועד האחרון להגשת  
 ההצעות 

 

  כך גם  להאריך ניתן לא  
 צפוף  מאוד"ז בלו אנחנו

 

בהמשך לסיור שנערך,   כללי  10
דובר על תיקון הליקויים  

הקיימים כגון פרצות  
בגדר וכדומה. נשאלת  
השאלת האם במעמד  
הודעת הזכיה או לפני  

המסירה תינתן הזדמנות  
לעבור ביחד על כל  

הליקויים הקיימים אשר  
 יש לתקנם ע״י המועצה. 

ההערה הדורשת   
 התייחסות נוספת 

האם הסכום לא כולל  
 מע״מ? 

תשפה את הזוכה  המועצה  
או תבצע עבודות בעצמה על  

תקלות שיתגלו בבריכה  
₪   30000בסכום של עד  

)בהתאם לחוות  2021לעונת 
דעת מהנדס המועצה ו/או  

 בעל מקצוע בתחום( 

אם המציעה ניהל בריכה     כללי 11
 בעבר ?

ההערה הדורשת   
 התייחסות נוספת 

מכיוון ומדובר בתאגיד  
בקשים להוסיף כמו  מ

בדף   2+3בשאלות 
 השאלות  

 ״ או מי מטעמו״

 

  ושביעות  למוניטין'  נק 20
  5- ו ,קודמים לקוחות  רצון

 . נק'  100מתוך  .נק' לניסיון

מובהר כי התאגיד כולל בעל  
 תפקיד בתאגיד. 

האם יש הגבלה בהכנסת   כללי  12
 לברכה ?    אנשים ביום

 בהתאם להוראות החוק  
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דים  ובבמידה והע ביטוח  13
בבריכה הם בני משפחה  
לא מקבלים שכר, ועובד  

נוסך מציל באמצעות  
חברת כח אדם, האם  

ניתן לוותר על סעיף  
 אחריות מעבידים ? 

 לא 

האם נחייב את   כללי  14
המפעיל בהנחות  

מיוחדות לתושבי  
המועצה הזכאים  

להנחות)אם חד  
הורית הנחות  

 ?סוציאליות וכדומה(

 

 לא 

     
עלות מים לעונה)על   כללי  15

 (  2019פי עונת 
 

 73215 ₪ 

 ₪  77,670  2017-2018חשמל 

 ₪  214,237   2017-2018מים 

 
האם מתוכנן לשתול   כללי  16

 דשא?

 

 לא 

האם מתוכננת או   כללי  17
קיימת מערכת  

 השקיה? 

 

 כן 

האם משלמים   כללי  18
ארנונה עבור  

 הבריכה? 

 

 לא 

מה קורה עם   כללי  19
נחשפות תקלות  

"משמעותיות" עם  
הפעלת הבריכה האם  

אנחנו משפים את  
הזוכה בסכום  

 כלשהו. 

המועצה תשפה את הזוכה   
או תבצע עבודות בעצמה על  

תקלות שיתגלו בבריכה  
₪   30000בסכום של עד  

)בהתאם לחוות  2021לעונת 
דעת מהנדס המועצה ו/או  

 בעל מקצוע בתחום( 
 


