
 

 מועצה מקומית גדרה  –בבתי הספר היסודיים של המועצה להפעלת צהרונים  11/2020מכרז מס' 

 מענה לשאלות הבהרה  

 

מספר  מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

 הסעיף  מסמך
 במסמך

 המענה   פירוט השאלה 

מסמך  5 1
 ב'

אודה על פירוט שמות בתי הספר   2.1
וכמות ילדים בכל אחד מהצהרונים  

 בשנת הלימודים תש"פ ותשפ"א.

ניתן פירוט של מספר הצהרונים הכולל  
  –וכן של מספר הילדים שהשתתפו 

 למסמך ב'.    2בסעיף 
מסמך  5 2

 ב'
שעות הפעילות ביום ארוך   5

  4.9  המופיעות בסעיף זה ובסעיף
ב'  2בחוזה עומדות בסתירה לסעיף 

 מפרט השירותים. – 1בנספח ב' 

  -לחוזה הוא הנכון 4.9האמור בסעיף 
. סעיף  13:00עד  08:00השעות הינן 

 יתוקן בהתאמה.   1ב' בנספח ב'2

מסמך  6 3
 ב'

הפעלת שני חוגים בסתירה לסעיף   18
  1( המופיע בנספח ב'18ג' )עמוד 1

 למסמך ב'. 

המפעיל   -הוא הנכון 18 האמור בסעיף
חוגים שבועיים. סעיף   2יידרש לספק 

 יתוקן בהתאם.  1'ג לנספח ב' 1
מסמך  6 4

 ב'
דרישת אנשי הצוות אינה עומדת  19

בקריטריונים של תוכנית ניצנים  
תלמידים היא    30בהם הדרישה עד 

לאיש צוות אחד בלבד ולכן היא  
 )מסמך ב'(. 20בסתירה לסעיף  

 :  ההערה מתקבלת
  19)ב( לסעיף  -סעיפים קטנים )א( ו

יוותר על כנו שכן    20יימחקו. סעיף 
הוא קובע כי העסקת הצוותים תהיה  

 לתכנית ניצנים.  בהתאם 
מסמך  7 5

 ב'
אודה על הסבר כיצד מחושבת  25

 התקורה. מהי התקורה לילד?
מכל תקבול שנגבה   2%התקורה הינה 

 בפועל מכל משתתף.  
מסמך  7 6

 ב'
על קבלת הסבר לגבי דמי  אודה  28

 האחזקה המופיעים בסעיף. 
דמי אחזקה ששולמו לבית  הביטוי: "

 למסמך ב'   28יימחק מסעיף  –" הספר
מסמך  7 7

 ב'
מקום בו ילד מבטל השתתפותו, לא   אודה על קבלת הסבר על הסעיף.  29

 מתקבל תשלום עבורו ממשרד החינוך.  
מסמך  9 8

 ב'
כיום  היות והמציע אינו פועל  יד  33

בגדרה, מנהל הפרויקט יגויס רק 
לאחר הודעת זכיה במכרז. אודה על  

האפשרות לצרף פרופיל של  
רכז/מנהל פרויקט אחר העובד כיום  

 בחברה. 

: הבקשה מתקבלת בתנאים הבאים
המציע יציג פרופיל מנהל פרויקט על  
בסיס מנהל/רכז העובד כיום, כאשר 

הגשת המסמך משמעה, כי  
נתוניו   –בפועל הרכב/מנהל שיועמד 

לא יפחתו מנתוני הרכז שהוצג 
 במסמכי המכרז.  

מסמך  13 9
 ב'

היות והמציע אינו פועל כיום  68
בגדרה, אין הוא יכול לצרף רשימת  
צוות עובדים העתידה לעבוד בעיר.  

רק לאחר הודעה על זכיה במכרז 
יוכל המציע לגייס את הצוות 

ולהעביר את הפרטים הקשורים 
 באנשי הצוות. 

אודה על שליחת השכלה וניסיון של  
עובדים המועסקים כיום בחברה 

בערים אחרות בהן אנו פועלים וזאת  
על מנת ש"ועדת האיכות" תתרשם 

מפרופיל העובדים המועסקים 
 בצהרוני החברה. 

: הבקשה מתקבלת בתנאים הבאים
מציע יפרט לצרכי ניקוד האיכות את  

נתוני העובדים על פי העובדים 
, העובדים שיועמדו  הקיימים שלו

נתוניהם לא   –בפועל במידה ויזכה 
יפחתו באיכותם מהנתונים / 

מהפרופיל שהוצגו לצרכי ניקוד  
 האיכות כאמור.  



 

מספר  מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

 הסעיף  מסמך
 במסמך

 המענה   פירוט השאלה 

נספח   19 10
 1ב'

אודה על קבלת הסבר מה קורה  ה 3
  25-מודיע לאחר ה במקרה בו הורה

 31בחודש. לדוגמא: בתאריך  
 בחודש. 

לחודש תוחזר חלקיות   25לאחר ה  
מהסכום, בהתאם לסכום שישולם,  

 במידה וישולם, ממשרד החינוך.  

נספח   19 11
 1ב'

אודה על קביעת תאריך גמר רישום   4
שלאחריו הרישום יהיה על בסיס  

 מקום פנוי. 

לא ניתן לקבוע מראש מועד גמר 
. על כל מקרה על מועד גמר  רישום

הרישום להיות מאוחר ככל האפשר על  
מנת לאפשר רישום מקסימאלי של  

תלמידים, תוך מתן אפשרות למפעיל  
 להיערך.  

 

 

 

 

 

 

   21986ס. 


