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 לכבוד

 מציעים המשתתפים במכרז

 שלום רב,

 

תשובות  - העברת חוגים לגיל השלישי במועדון הסב יום  2023/10מכרז פומבי מס'  הנדון:

 לשאלות והבהרות

 כללי .1

 להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.בהתאם  .1.1

כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1.2

 המכרז מלכתחילה.

 יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים. .1.3

ירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי אין להסתמך על כל הסבר או פ .1.4

, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. של המועצה או ועדת המכרזיםו/ המועצהמטעם 

השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם 

 ככל שיצאו.אם ו, מועצההכמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם 

בעת  מסמך זה חתום על ידוכחלק מהצעתו  להגישבהתאם להוראות המכרז על כל מציע  .1.5

  הגשת ההצעה.

 -להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים .2

סעיף עמוד/ מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

, 2-מסמך א 1

 7.9סעיף 

בתחום האומנויות, כתוב  בפירוט השירותים

, מפגש פרטני אין דקות 90מפגש קבוצתי 

כתוב שעה פרטנית, אין התייחסות לזמן אלא 

 נכתב שעה פרטנית

 90 –אורך מפגש קבוצתי 

 דקות

 60 –אורך מפגש פרטני 

 דקות.

המפורטים  הסכומים האם הסכומים במסמך ב'  כוללים מע"מ מסמך ב' 2

 כוללים מע״מ.

תקופת ההתקשרות קבועה  החוזה מה תקופת - 3

למסמך  3.2-3.3בסעיפים 

הסכם ההתקשרות:  -ד'

במהלך  ינתנוהשירותים 

, 2023 שנת התקציב

כשלמועצה )ולה בלבד( 

שמורה האופציה להאריך 
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את תקופת ההתקשרות 

תקופות בנות עד שנה  4בעוד 

 .כל אחת

על המציע לחתום בשולי  25האם נדרש למלא את האמור בעמ'  25עמ'  4

עמוד זה. אישור חתום על 

ידי חברת ביטוח יומצא 

הזוכה למועצה על ידי 

ימים מקבלת  7במכרז ועד 

 הודעה על זכייה כאמור

 1-למסמך א 11בסעיף 

 למסמכי המכרז.

במידה ומס הכנסה משולם באופן עצמאי,  2, סעיף 39עמ'  5

 האם יקוזז בנוסף

ככל והמציע ימציא אישור 

תקף על פטור מניכוי מס 

 במקור, לא ינוכה מס.

, סעיף 43עמ'  6

5.1.1 

הפרטים ימולאו אל מול  האם נדרש למלא את הפרטים

הזוכה במכרז, וכחלק 

 מחתימת ההסכם מולו.

המציעים נדרשים לחתום 

רק בשולי המסמך, כחלק 

 מהצעתם.

במידה ומצוין בנספח כלשהוא "ספק מאוגד",  - 7

 לספק לא מאוגדהאם רלוונטי גם 

הנספח לספק לא מאוגד 

רלוונטי לספק לא מאוגד. 

הנספח לספק מאוגד 

 רלוונטי רק לספק מאוגד. 

המציע יחתום על כל 

המסמכים בשוליהם במקום 

 המיועד לכך. 

הזוכה במכרז יחתום על 

הנספח הרלוונטי כשהוא 

 מלא כנדרש.

סעיף  15עמ׳  8

6.2 

לגבות כספים  האם הזוכה במכרז ידרש

מהמתאמנים? האם ידרש לגייס מתאמנים 

 חדשים?

 לא נדרש.

האם המציע נדרש לחתום גם על חלקים  - 9

 מהמכרז שלא רלוונטים אליו?

המציע יחתום על כל אחד 

ואחד מדפי המכרז בשוליו, 

 כנדרש על פי תנאי המכרז.

סכומי המע״מ והמיסים  מה לגבי עוסק פטור? - 10

דין. לרבות ישולמו על פי 

 בכל הנוגע לעוסק פטור.
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הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר 

 מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

 

 

 

 בכבוד רב,            

 

 אלי גטר             

 המועצה מנכ״ל       


