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 לכבוד 

 משתתפי המכרז 
שלישי י' אלול תשפ"ב יום  

2022ספטמבר   06  
 

 
 22/11מכרז פומבי  מסמך הבהרות הנדון:

 כרמיאל ייתעירלהעמדת כ"א לליווי בהסעות עבור 
 

המכרז   של  לפרסומו  ממשתתפים בהמשך  אליה  הגיעו  אשר  לשאלות  העירייה  התייחסות  להלן  שבנדון, 
 וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה.  שבכותרת פוטנציאליים במכרז

 
חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על    האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז.

המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק  
 תשובות העירייה הן אלו שתחייבנה. 

 
 על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

 
 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד

לגבי    כללי    .1 למעט  כי  מבוקש 
נדרשת   בהם  תצהירים 
החתימה   מורשי  חתימת 
עו"ד,   באישור  המציע  של 
להגיש   למציע  יתאפשר 
את מסמכי המכרז כשהם  
בחתימות   חתומים 
מורשי   של  סרוקות 
החתימה של המציע. לאור  
במכרז,   המסמכים  כמות 

תהליך  הדבר   את  מייעל 
גורע   ואינו  החתימה 
מאחר   החתימות  מתוקף 
כי   עו"ד  אישור  וניתן 
מסמכי   ע"ג  החותמים 
מורשי   הינם  המכרז 
חתימתם   וכי  חתימה 
לכל   המציע  את  מחייבת 

 דבר ועניין. 
 

 הבקשה מקובלת. 

מבוקש לשנות את הגדרת    כללי    .2
המכרז.   נשוא  הפעילות 
איננה   השירות   מהות 

כ"א"   אלא  "העמדת 
למתן   בהסכם  מדובר 
שירותים.  )ליווי בהסעות  

יהא   המכרז  שנושא  מניעה  אין 
 "שירותי מלווים בהסעות". 



 

 5מתוך  2עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
המכרז   העירייה(.   עבור 
לרכישת   הינו  כאמור 
שירותי ליווי בהסעות ולא  
עובדים"   ל "השמת  מכרז 
מהגדרת   שמשתמע  כפי 
המכרז   נשוא  הפעילות 

 בנוסחה הקיים. 
 

כל    כללי   .3 כי  פעם  מבוקש 
שמופיעה  המילה כ"א יש  
למילים   להחליפה  
בהסעות"   ליווי  "שירותי 

 כולל בשם של המכרז. 
 

 הבקשה מקובלת. 

מבוקש להבהיר כי סידור    כללי    .4
קבוע   יהיה  העבודה 

מראש    רויימס  למפעיל 
 בתחילת כל חודש.

 

סידור עבודה קבוע יהיה לקווים  
בהן נדרשות מלוות באופן קבוע,  

להחלפות   ניתן    –מלוות  לא 
 לתכנן מראש 

  –מסמך א'   .5
ההזמנה  

 להציע הצעות  

מבוקש לבטל את הסעיף.   2.13
עובדיה של   המלווים  הם 

ולא    XXXXעמותת  
תקלוט   שהעירייה  מקובל 
ההסכם   כעובדיה.  אותם 
למתן   הינו  כאמור 

 שירותים. 
 

מ יותר  יקלטו  עובדות    2- לא 
קליטה   מקרה  ובכל  בשנה. 
 כאמור היא דבר חריג ולא קבוע. 

  –מסמך א'   .6
ההזמנה  

 להציע הצעות 

תדפיס   5.5.2 להגיש  מבוקש 
גיידסטאר  מאתר     עדכני 

 . העונה על הנדרש בסעיף
 

רלוונטי    5.5.2סעיף   אינו 
 לעמותות. 

  –מסמך א'   .7
ההזמנה  

 להציע הצעות 

מבוקש לבטל במקרה של   5.7
 . עמותה

 הבקשה מקובלת. 

  – (  1מסמך א')  .8
פרטי  

המשתתף  
 וניסיון קודם  

מבוקש להגיש מודפס בדף   2
שורות   ולהוסיף  נפרד 

 . במידת הצורך

 הבקשה מקובלת 

ג'    .9  –מסמך 
 ההסכם  

להוסיף 6.2 הספק  " :מבוקש 
את לבטל  רשאי   יהיה 

הסכם   נשוא  ההתקשרות 
זה בהודעה מראש ובכתב  

 ."ימים 120לעירייה של 
 

 הבקשה נדחית. 

ג'    .10  –מסמך 
 ההסכם 

"שיפוי   7.5 להוסיף   מבוקש 
מותנה   בסעיף  כאמור 
בהכרעה שיפוטית חלוטה  
הספק   את  המחייבת 

הש פוי  יבתשלום 
 לעירייה". 

 הבקשה מקובלת 



 

 5מתוך  3עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
ג'    .11  –מסמך 

 ההסכם 
השירותים   10.4 טיב  לאור 

אינם   הקנסות  סכומי 
ומבוקש   סבירים 
באופן    להפחיתם 

 משמעותי. 

 
 הקנסות יופחתו כדלקמן:

 
נאותה   .1 לא    – התנהגות 

500 ₪ . 
 . ₪  500  –אי עמיד בלו"ז   .2
 יימחק.   –החלפת עובד  .3
ביתר   .4 שינוי  אין 

 הנושאים.
ג'    .12  –מסמך 

 ההסכם 
המיל 12.2 "אחרי   "אחראיה 

השניי  מבוקש    הבשורה 
המילים את  על  ":להוסיף 

 ."פי דין
 

 הבקשה מקובלת 

ג'    .13  –מסמך 
 ההסכם 

מבוקש להוסיף בסוף   12.3
הסעיף את  

פיצוי או שיפוי  ":המילים
 כאמור בסעיף זה יבוטאו

בכפוף להחלטה שיפוטית  
חלוטה במסגרת הליך  

משפטי שהספק היה צד  
 אשר מחייבת אתלו, 

הספק בתשלום  
 ."פיצוי/שיפוי כאמור

 

פיצוי או שיפוי כאמור בסעיף זה  
בכפוף להחלטה שיפוטית   יבוטאו

 .חלוטה במסגרת הליך משפטי
 

הליך   על  לספק  תודיע  העירייה 
של   לצירופו  תתנגד  ולא  כאמור 

 הספק להליך.  

ג'   .6  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להסיר את המילה   13.1
המילים "על  "כל" לאחר 

 פי הסכם זה ו/או על פי". 
 

 הבקשה מקובלת. 

ג'   .7  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף בסיפא   13.1
הסעיף את המילים  

"בכפוף להרחבי השיפוי  
המופיעים באישור קיום  

 הביטוחים". 
 

 הבקשה נדחית. 

ג'     –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף בסיפא   13.1
הסעיף את המילים  

מוסכם  "למרות האמור, 
ימים    7כי איחור של עד 

בהמצאת אישור קיום  
ביטוחים לא יחשב הפרה  

 יסודית של ההסכם". 
 

 . מקובלתהבקשה 

ג'   .8  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף את   13.2
המילים "לפי דרישת  

העירייה" לפני המילים  
"על הספק להמציא  

 . לעירייה" בשורה השנייה
 

 הבקשה נדחית. 

ג'   .9  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להחליף את המילה   13.4
"מתחייב" במילה  

 . "רשאי"

 הבקשה מקובלת. 



 

 5מתוך  4עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
 

ג'   .10  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להסיר את האמור   13.4
מהמילים "ו/או יורחב  

שם המבוטח לכלול...."  
 . ועד לסיפא הסעיף

 

 הבקשה נדחית. 

ג'   .11  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להסיר את הסעיף   13.9
סעיף  לאור הכפילות עם 

13.5 . 

 הבקשה מקובלת. 

א'   .12   – נספח 
מפרט  

 השירותים  

1.5 

מבוקש לצרף חוזר מנכ"ל  
בתוקף . החוזר שצורף  

 . אינו בתוקף
 

חוזר מנכ"ל העדכני פורסם ביום  
פרסום  22.8.22 מועד  לאחר   ,

 המכרז דנן.  
 

יחול   ההתקשרות  על  כי  מובהר 
החוזר העדכני ביותר שיהא מעת  

 לעת. 
 

א'   .13   – נספח 
מפרט  

 השירותים 

לחוזר המנכ"ל   3.2בסעיף  1.5
נדרש כי המלווים יעברו  

קורס עזרה ראשונה .  
מבוקש להבהיר על איזה  
קורס מדובר? כמה שעות  

הכשרה ? מי משלם את  
הקורס ו? נבקש כי שעות  

ההשתתפות בקורס  
יחשבו כשעות  מתן  

שירות . וכן נבקש כי  
עלויות  הקורס לא יחולו  

 יע. על המצ
 

ידי   על  מבוצעת  ההכשרה 
)שכר  ומשולמת  העירייה 

 לעובדים( על ידה. 

א'   .14   – נספח 
מפרט  

 השירותים 

תפקיד המלווה   3.3סעיף   1.5
לחוזר המנכל:    5סעיף 

מבוקש להבהיר מה נדרש  
מהמלווה ?  למה הכוונה  

ציוד רפואי ?   הרי מדובר  
בעלייה של ילדים  

להסעה, ולא סביר  
יבדוק בכל  שהמלווה 

עלייה להסעה כי כל  
הציוד הרפואי שנדרש  
לילד נמצא עמו ויעכב  

בכך את ההסעה כולה.  
מה גם שיתכן שיהיה  

שינוי במהלך השנה  
בציוד, מי אמור במקרה  
זה לעדכן את המלווה? .   

נבקש לקבל הבהרה  
לאופן התפעול והביצוע  

 של הנחייה זו . 

מתוך  ייח   2יש   אשר   400דים 
יעודי  זקוקים   מיוחד  על    –ציוד 

כי   נסיעה  לפני  לוודא  המלווה 
 הציוד נמצא.

 
נציג    –על ילד שצריך ציוד יעודי  

 .תדרוך ספציפייערוך העירייה  



 

 5מתוך  5עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
א'   .15   – נספח 

מפרט  
 השירותים 

מבוקש להבהיר כי שעות   5
מתחילות להיספר מרגע  

שהיה אמור לעלות על  
ההסעה . במקרה  

מבוקש  שההסעה מאחרת 
ששעות המלווה יספרו  

 לפי תחילת הקו. 
 

 הבקשה מקובלת. 

א'      – נספח 
מפרט  

 השירותים 

מבוקש כי יקבע מינימום   5
שעות של  תשלום עבור  

שעה וחצי ללא קשר  
 לאורך ההסעה . 

 הבקשה מקובלת. 

ה'      – נספח 
 הצעת מחיר  

מבוקש כי התעריף יהיה   
צמוד לשעת סיעוד של  

הביטוח הלאומי.  
במכרזים מסוג זה נהוג  

להצמיד את התעריף  
לתעריף של ביטוח  

 לאומי/משרד הרווחה . 
 

 הבקשה מקובלת. 

 
 רמיאל עיריית כ          


