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תשובת המועצה

השאלה
התחייבות ספק
האם הסכום שעל הספק להעביר למועצה (7%
מהתקבולים) יחושב מהתקבולים הכוללים מע"מ ?

לא  -הסכום יחושב
מהתקבולים לאחר שנוכה
מהם המע"מ.

האם החיוב להפעלת שמירה הינו רק לבית הספר ?

אכן החיוב הוא להפעלת
שמירה רק בבי"ס.

האם מעבר לביטוח צד ג' וחבות מעבידים יש לבצע גם
ביטוח חבות המוצר? הספק אינו מוכר מוצר הוא נותן
שירות.

הבקשה מאושרת ,אין
צורך בביטוח חבות
המוצר.

האם ניתן להוריד מנוסח הערבות את האפשרות
לדרוש את חילוטה באמצעות הפקסימיליה ? הבנקים
מבקשים לבטל דרישה זו.

לא ניתן לוותר על
הדרישה .נוסח הערבות
ישאר ללא שינוי.

האם ניתן להאריך את המועד להגשת הצעות ?

לא .מועד ההגשה נותר
בעינו  6.8.20שעה .12:00

המחירים והסכומים המצויינים במכרז כוללים מע"מ
מה קורה במידה והספק הינו עמותה שאינו מוציא
חשבוניות מס ואינו גובה מע"מ ?

במידה והספק שיבחר הינו
עמותה יש להפחית
מסכומים אלו את המע"מ.

מהו מספר הילדים שילמדו במסגרות השונות בשנת

בגני הילדים -

__________________
חתימה וחותמת המועצה
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_________________
חתימה וחותמת הקבלן

 319ילדים ב 11-גני ילדים.

הלימודים הקרובה (בשעות הבוקר) ?
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.8

נספח 4

38

.9

מסמכי
המכרז

.10
מסמך א'
 הצעתהספק

3

לעניין הערבות מצוין במרכז כי " :הערבות תהיה
צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש יולי – "2020
אין אפשרות להצמיד למדד יולי שטרם פורסם .מדד
יולי צפוי להיות מפורסם רק ב  15/8 -ומועד הגשת
המכרז קבוע לתאריך  - 6/8/2020נבקש הבהרה
בנושא הזה ,וכי ההצמדה תהיה למדד חודש יוני ,אשר
פורסם ב .15/07 -

הבקשה מאושרת .הבסיס
הצמדת הערבות יהיה מדד
חודש יוני .20

מאחר וישנה חשיבות
מבוקש להוריד מסעיף  2לתנאי הסף את המילים
לקיומם של צוותי כ"א
"אזור הדרום" .קיימים גופים הפועלים בפריסה
מתאימים בדרום ,היכולים
ארצית (למעט בדרום) העומדים בכל יתר תנאי הסף.
לגבות ולתמוך בפעילות
אם לא תבוטל ההגבלה הקיימת אז:
שתתקיים בעומר ,המועצה
א .מתעורר חשד לפיו "תפור" המכרז למידתו של
אינה יכולה לוותר על תנאי
מציע אחד בלבד"  -עובדה שתביא ,מניה וביה,
סף זה לגבי פעילות הספק
לביטולו של המכרז.
ב .תוגבלנה מספר ההצעות (לכל היותר  -אחת ואולי ,בדרום הארץ ואין היא
סבורה שמינימום של כ"א
אם בכלל  -שתיים) ,דבר שיאיין את אחת משתי
והפעלת  5מסגרות באזור
מטרותיו העיקריות של המכרז הציבורי -השאת
ההטבה לקופה הציבורית ע"י תחרות אמיתית על הדרום (מאשדוד ודרומה)
לא מהווה תנאי בלתי
הסכום המוצע למתן השירותים ,והגדלה ככל
הניתן של כמות המציעים שבכוח (פוטנציאליים) סביר.
הרשאים להגיש הצעותיהם במכרז.
במסמך זה לא הוכן מקום למילוי הצעת הספק  -היכן
על המציע למלא את הצעתו ?

אכן נפלה טעות .מצ"ב
מסמך א' חדש ומעודכן
אותו יש לצרף למסמכי
המכרז.

מסמך זה כולל  3עמודים .ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,חוזה הקבלנות ונספחיהם .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,הרי שהאמור
בפרוטוקול זה ,על מלוא נספחיו ,גובר על האמור בחוברת המכרז ,חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם.

בכבוד רב,
דודו זבידה
מנכ"ל המועצה

__________________
חתימה וחותמת המועצה
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_________________
חתימה וחותמת הקבלן

[למען הסר ספק מוזכר למציעים כי עליהם לחתום על מסמך זה ,על נספחיו ולצרפו להצעתם]

_____________________________אישור קבלת מסמך תשובות לשאלות _____________________________
לכבוד,
דודו זבידה ,מנכ"ל המועצה
בפקס'  ,08-6291110או בדוא"ל davidz@omer.muni.il

אנו הח"מ מאשרים קבלת מסמך זה ,בסה"כ  3עמודים.

_______________
תאריך ושעה

________________
שם המאשר וחתימתו

__________________
חתימה וחותמת המועצה
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________________
חותמת המציע

_________________
חתימה וחותמת הקבלן

