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עבור המחלקה  "לקבלת שירותי טיפול בילדים במסגרת תכנית "חדרי שלווה 14/2020מכרז   הנדון:
 לשירותים חברתיים במועצה המקומית מצפה רמון

 1לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה
 

 לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה  .1

 
נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .3

פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה המכרזים, ככל שניתנו, בכל 

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

 ת המציע על כל עמוד.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימ

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

, ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך .6

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 



 

  

 

מס' סעיף במסמכי  סידורימס' 

 המכרז

 תשובה שאלה

 

1 

 

 

 

האם עלי להחתים עו"ד  כללי
למרות שאני עוסק פטור 
 ומייצג אך ורק את עצמי?

לא ברור לאיזה סעיף במכרז 

מתייחסת השאלה. יש להחתים 

עורך דין בכל מקום בו נדרש אישור 

 עו"ד.

 

 

2 

 

על איזה אישור של משרד  לתנאי הסף 2סעיף 
 הבריאות מדובר?

דרישות הוכחת זכאות להכוונה ל

של משרד הבריאות ביחס 

לים רגשיים:זכאות לתואר טפלמ

 +שנת ניסיון בטיפולשני 

 

3 

 

 2חלק א', סעיף 

 5עמוד 

אם אני עוסק פטור, האם 
צריך להמציא אשור 

 עוסק מורשה? 

לא. על עוסק פטור להמציא תעודת 

 עוסק פטור.

ב'  4הסעיף הינו המשך של סעיף  לא מובנת מהות הסעיף. 12ג', עמוד  4סעיף  4

במכרז לא זוכה הקובע כי אם 

ימים מיום  14תוך יחתום על חוזה 

הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום 

ולא ימלא אחר התנאים הנ"ל, 

כולם או חלקם, תהא המועצה 

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, 

כל הודעה או ומבלי לתת לו 

בחוזה עם מציע  להתקשרו התראה

 אחר. 

במקרה שבו תחליט המועצה 

יהיה  –עם מציע אחר להתקשר 

הזוכה חייב לשלם למועצה את 

ההפרש הכספי בין ההצעה 

שנבחרה על ידי המועצה לבין 

הצעתו הוא, למשך כל תקופת 

 .ההתקשרות המפורטת בחוזה

משתמע שיכול ותתבצע  13ד', עמוד  6סעיף  5
עבודה ולא תשולם 

 תמורה

למנהל שיקול דעת שלא לאשר 

במקרים כגון פירוט שעות  חשבון

 שלא בוצעו בפועל. 



 

  

סעיף לא ברור שמייצר  15, עמוד 10סעיף  6
תחושת חוסר וודאות 

 לגבי ההעסקה

הסעיף קובע שאם נקבע זוכה 

במכרז ומתמודד אחר במכרז עותר 

לבית המשפט בבקשה להכריז עליו 

 -כזוכה ובית המשפט נעתר לבקשה

אזי על המתמודד שזכה לאפשר 

 לממש את החלטת בית המשפט. 

אני לא מעסיקה עובדים  חלק ה 7
 -או תחת מעסיק כלשהו

האם עלי למלא את חלק 
 ה?

וכחת נסיון תצהיר להחלק ה הינו 

 .בהתאם לנדרש בתנאי הסף

ש להגיש את התצהיר חתום. יש 

לפרט את הארגונים להם ניתן 

השירות נשוא המכרז בכפוף לאמור 

בתנאי הסף של המכרז המפורטים 

 גם בתצהיר.

 

 

 

 בברכה,                            

 ועדת המכרזים


