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 הנדון: 

  –יסודיים  -בתי ספר על  שני לבחירת גורם לניהול והפעלת -  11/20מכרז פומבי מס' 

 "ברנקו אתגרי" ו"ברנקו וייס" 

 

 תשובות לשאלות הבהרה   - 1פרוטוקול מס' 
 

 כללי –פרק א' 
 

 ע"י המציע.פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום  .1
הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או  .2

תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 
 ההצעה  והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

מכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם תצרף מס עירייהה .3
 שייחתמו בין הצדדים.

 
 הערות מנהלתיות

 יש להקפיד על נוסח הערבות הנדרשת בחוברת המכרז וכל פרטיה. .א
 יש להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי המכרז. .ב
 .המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז כליש להקפיד על צירוף  .ג

 
 הערות ודגשים -פרק ב' 

 
מקפידה על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים להקפיד על המועדים   עירייהה

 ובפרט על נוסח הערבות הבנקאית.

 המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז.

תשומת הלב למועדים, ובפרט למועד ההגשה. כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב. הצעה 

 מועד זה עלולה להיפסל. שתגיע לאחר

בשלב המכרז אין צורך בחתימתו על ידי המבטח אלא רק בחתימת המציע  –ביחס לאישור קיום ביטוחים 

על גבי הדפים הרלוונטיים. ככל שיש השגות ביחס לדרישות יש להעלותן בשלב ההתייחסויות עם שאלות 

 ההבהרה.

 

 

 מועצהמענה ה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 ההוראות למשתתפים ונספחיומסמך 

הוראות   .1
 למשתתפים

אמורים עפ"י חוק  2019דוחות  27' ס 6עמ' 
 . 30.06 להיות מוגשים עד ה

לפיכך נבקשכם לשנות בקשת 
הגשת הדוחות הכספיים לשנת 

2017-2018 

 קבלת. תהבקשה מ

הוראות   .2
 למשתתפים

נבקשכם לאשר כי הכוונה אישור  1.3.4, ס'  8עמ' 
"ניהול חשבונות" מקוון רשות 

 המיסים

 הבקשה מתקבלת. 
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הוראות   .3
 למשתתפים

  9.8, ס' 15עמ' 
נתוני התמונה החינוכית מבוססים 

על נתוני המשרד, נבקשכם להבהיר 

אילו אסמכתאות נוספות נדרשות 

לצורך בחינת "טבלת הניקוד"? וכן 

האם קיים פורמט נתונים אחיד 

 לנושא?

המידה המבוססות ביחס לאמות 
 וון, הרי שאין צורךחעל המ

 באסמכתאות כלשהן. 
-10ביחס לאמות המידה האחרות )

( הרי שהאסמכתאות הנדרשות 12
מפורטות בגוף המסמך, ביחס לכל 

  אמת מידה בנפרד. 

הוראות   .4
 למשתתפים

 , ס' 33עמ' 
אמורים עפ"י חוק  2019דוחות 

, לפיכך 30.06להיות מוגשים עד ה

נבקשכם לשנות נוסח הצהרת ר"מ 

 2017-2018לאישור השנים 

 הבקשה מתקבלת, כאמור לעיל. 

הוראות   .5
+ למשתתפים

 הסכם

מועד  ההגשה  המקורי  נקבע  ל   7, ס' 5עמ' 
. לאור    פרסום   עדכון  מ 2/4/20

"חדר  המצב של  השלטון  
המקומי" לגבי  הסכמות  לדחיית  

מכרזים  לשנה"ל תשפ"ב  והעובדה  
כי  גופים  מולם  נדרשים  אישורים  

וערבויות  פועלים  באופן 
במתכונת  מצומצמת.  \חלקי

 נבקשכם   להבהיר  :
האם  יידחה  מועד  המכרז   .א

 לשנה"ל  תשפ"ב  ולחילופין

בקשתנו  לדחיית  מועד   .ב
ההגשה  ) לצורך  המצאת  

מלוא  המסמכים  

 )הנדרשים

 

א. מועד המכרז נשאר כשהיה, 
עברו שנת הלימודים הקרובה, 

 תשפ"א. 
יידחה ליום הגשה ב. מועד ה

26.4.2020 . 
נכון למועד כתיבת שורות אלו 

 ןההגשה תתקיים כמתוכנ
בתיבת מעטפת המכרז תופקד )

המכרזים שבלשכת סמנכ"ל 
ייה, בבניין העירייה, קניון העיר

,  2ברח' דרך רבין  Cנעימי, בניין 
הנושאת  במעטפה סגורה  3קומה 

 12/2020ציון "מכרז פומבי מס' 
 (. בלבד

כמו כן, מצ"ב כתובת המייל של 
מנהל אגף החינוך בעירייה לצורך 
תיאום להגשת ההצעה )ככל 

 שיהיה בכך צורך(: 
 

Haran.z@Bshemesh.co.il  

 מועצהמענה ה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 ההסכם ונספחיו

 46 הסכם  .1
נכללו בשל טעות סופר ב"והואיל..." הראשון 

שמות מוסדות שאינם במכרז, יש לתקן נוסח 

 זה

המדובר בטעות סופר, הכוונה 
ברנקו אתגרי וברנקו הינה לביה"ס  

  וייס. 

, ס' 50עמ'  הסכם  .2
יש לשנות נוסח סעיף זה כך שתקופת ההסכם   6.1

 שנים 5תעמוד על 

 הבקשה מתקבלת. 
להלן נוסח הס' המעודכן )יודגש כי 
הסעיף המקביל לעניין תקופת 
ההתקשרות במסמך ההוראות 

  -למשתתפים יעודכן באופה זהה(:
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תקופת ההתקשרות במסגרת  6.1
)חמש( שנים  5-המכרז הינה ל

וסיומה יום _______  שתחילתה ב
תקופת )להלן: " יום ________ב

"(. על אף הראשונה ההתקשרות
האמור לעיל, ומבלי לגרוע 
מהאמור במכרז ובחוזה 

, בתום המפעילההתקשרות עם 
שלוש שנות התקשרות ועל בסיס 
בחינת שביעות רצונה מניהול בית 

, תהיה המפעילהספר על ידי 
 למפעילרשאית העירייה להודיע 

על סיום ההתקשרות עוד בטרם 
 חלפו חמש שנות הפעלה.

ית, לפי העירייה תהיה רשא 6.2
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
להאריך את תקופת ההתקשרות 
הראשונה בתקופות נוספות של 
שנה בכל פעם ועד חמש שנים 
 נוספות סה"כ כמפורט בהסכם זה. 

החליטה העירייה להאריך את  6.3
תקופת ההתקשרות כאמור, תודיע 

 –ליום ה עד מפעיל על כך בכתב ל
טרם בכל שנה קלאנדרית   1.1
עד סיום ההתקשרות או מו

ההתקשרות המוארכת, לפי 
העניין. בתקופת ההתקשרות 
המוארכת יחולו על הצדדים אותם 
התנאים המפורטים בהסכם, 

  על פי דין.   בשינויים המחויבים

לגרוע מכלליות האמור  מבלי 6.4
 רשאית תהא עירייההלעיל, 
 בקרות לאלתר זה הסכם להפסיק

 :הבאים מהמקרים יותר או אחד

ו/או  מפעילאם מונה ל 6.4.1
לעסקיו מפרק זמני או קבוע או 
ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת 
נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה 
לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו 
בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 
בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא 

 יום ממועד הגשתה.  30הוסרה תוך  
העביר הסכם זה   מפעילאם ה  6.4.2

כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או 
פיו לאחר, בין בתמורה -חובות על

ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה 
, או אם עירייההמראש ובכתב של 

העסיק קבלני משנה או עובדים 
 בניגוד לתנאי הסכם זה.
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 עירייהההוכח להנחת דעת  6.4.3
הסתלק ו/או מתרשל  מפעילשה

 בביצוע החוזה.
הפר אחת או יותר  מפעילה 6.4.4

 .מהוראות הסכם זה הפרה יסודית
מבלי לגרוע מן האמור,  6.4.5

מוסכם כי במקרה של הפרה 
יסודית ו/או אי קיום תנאי או 
התחייבות בהסכם זה, על ידי 

רשאית להודיע  עירייהה, מפעילה
שאי תיקון ההפרה  מפעילבכתב ל

ימים ממועד הודעת  15תוך 
 עירייהה, תהא רשאית עירייהה

 מידיתלסיים את ההתקשרות 
 עירייההוזאת מבלי לפגוע בזכות 

לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי 
 .הוראות כל דין

 
 


