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 ועצה מקומית הר אדר  מ 2020מאי  15י שיש יום מענה לשאלות הבהרה -מכרז  צהרוני גני ילדים 

 

 להפעלת צהרונים לילדי הגנים בהר אדר 3/2020הזמנה להציע הצעות מס' 

 שאלות הבהרהמענה ל

 מספר
 סידורי

במסמך א' 
 במסמך ג' )חוזה( )הזמנה(

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה
 סעיף עמוד סעיף עמוד

    כללי 1
מבוקש מהמועצה למסור נתונים לגבי העלויות המשולמות על ידי 

 ההורים כיום, הן לגבי צהרון והן לגבי קייטנות.

 
 (1)כמפורט במסמך א סעיף  צהרון מחיר חודשי ל

 .לילד ₪ 935שבוע מלא: ל
 לילד.  ₪ 650ימים בשבוע:   3ל 

 : הנחות
בהתאם להכרה. "י התמ"ת וניתנו הנחות הצהרונים מוכרים ע

 .10%בנוסף ניתנה הנחת ילד שני בצהרון בשיעור 
 (ימים 15קייטנת קיץ )מחזור של 

סך של:     כולל א. בוקר וא. צהריים(  7:30-16:00בשעות יום ארוך )
 .  לילד ₪   1,295

 ₪   860סך של:      כולל א. בוקר( 7:30-13:00יום קצר )בשעות 
 לילד.

  לילד שני. %10: הנחות
 

    כללי 2
מבוקש מהמועצה למסור נתונים לגבי התעריפים המשולמים כיום 

לעובדות הצהרונים. כמו כן, האם כיום יש הבדל בתשלום בין 
 מובילה לסייעת.

 
 ברוטו לשעה.  ₪ 35ממלאת מקום הינו שכר 
ברוטו  ₪ 55גננת מוסמכת המועסקת כמובילת צהרון הינו שכר 

 לשעה. 
נעשה  ,הינן עובדות קבועות במועצהש ,התשלום לסייעות הבוקר

, בהתאם להסכמים קיבוציים וע"כ שכרן משתנה בהתאם לדרגה
בצהרון מקבלות  ותק, תוספת גמול השתלמות וכד' ובעבור עבודתן

גם תוספת יוח"א ומי מהן המשמשת מובילת צהרון, מקבלת 
  .ברוטו לשעה( ₪ 43)בסה"כ הממוצע הוא כ:  תוספת החלפת גננת

 
במידע כללי  בלתי מחייב ובאחריות המציע לבדוק בעצמו המדובר 

 את הוראות ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים.
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 מספר
 סידורי

במסמך א' 
 במסמך ג' )חוזה( )הזמנה(

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה
 סעיף עמוד סעיף עמוד

3 7-8 23.10   
 

 
בשל עיקרון השוויון ואי ההפליה במכרזים של גופים ציבוריים 

)ורשויות מקומיות בכללם(, מבוקש מהמועצה לקבוע כי שקלול 
מצב שבו תועדף ההצעות יקבע ללא מע"מ, זאת על מנת למנוע 

עמותה על פני חברה עסקית, מכיוון שעמותה מחויבת רק בתשלום 
, בזמן שחברה עסקית מחויבת בתשלום 7.5%מס מעסיקים של 

 . כך עלול לצאת שלעמותה יש יתרון מובנה בתמחור.17%מע"מ של 
 
 

שקלול הצעות המחיר יהיה תשלום נעשה ע"י ההורים ועל כן, ה
 ההורים.  לשלם שידרשובהתאם למחיר הסופי 

4 7-8 23   
 

 
מבוקש מהמועצה לחייב מגישי הצעות שהינן עמותות להתחייב 

בשעת ההגשה כי במקרה שהן יזכו ידוע להן כי על פי תקנות רשות 
 המיסים עליהן לשלם מע"מ כחוק בגין פעילות נשואת מכרז זה.

 

  אין שינוי

5 3 12.1-
12.2 2 

 
12.1-
12.2 

מבוקשים נתונים נוספים, ע"מ  –תשלומי חשמל, מים וביוב 
שהמתמודדים יוכלו להקטין את אי הודאות העסקית, באשר 

 למערך ההוצאות.

 
המועצה ניתחה את הוצאות החשמל, המים והביוב השנתיות בגני 

הילדים שלה )כולל חודשי הקיץ( ועל בסיסם הוחלט שבגין כל 
ם לשנה בתשלומי ₪ 3,000כיתה שבה יופעל צהרון, ישלם המפעיל 

 לכיתה. ₪ 250חודשיים שווים בסך: 
 

6 3 12.3 2 12.3 

 
מבוקש מהמועצה להוריד מתשלום המציע למועצה את חלק 

 השמירה בחודשים בהם אין פעילות צהרון או קייטנה.

 
התשלום חושב על בסיס סך שעות הפעילות למשך שנה שלמה 

 תשלומים שווים לשם הנוחות והפשטות.  12וחולק ל: 
 

7 
 
6 

 

21.1 
22 
 

  

המשתתפים במפגש המציעים ביקשו לתת מספר ימים נוספים 
לשאלות, ונקוב במועד למתן המענה ולאפשר זמן סביר להשלמת 

 ההגשה לאחר פרסום המענה לשאלות.
   

 
 הבקשה התקבלה. להלן העדכונים:

 
בשעה  27/5/20: מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום ד'  21.1סעיף 
12:00. 
העתק .  13/5/20: הגשת שאלות הבהרה עד ליום ד'  22סעיף 

 18/5/20השאלות והתשובות יופץ באתר המועצה עד ליום ב'  
 .12:00בשעה 
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 מספר
 סידורי

במסמך א' 
 במסמך ג' )חוזה( )הזמנה(

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה
 סעיף עמוד סעיף עמוד

8 3 2  2 

 
 

ילדים, מבוקש  20בנוסף לכך שהמכרז קובע תנאי לפתיחת צהרון 
 לפחות כמקובל. 22מהמועצה לקבוע גם מספר ממוצע שהינו 

 
 

 הבקשה נדחית.

 מהמועצה לפרט את שעות ההפעלה של הקייטנותמבוקש    11 3 9

 
 

 ה -ימים א
 7:30-13:30בין השעות יום קצר 

 7:30-16:30יום ארוך בין השעות 
 

10 4 19.4  
 מבוקש מהמועצה לפרסם נוסח מדויק של הערבות. 

 
 
ין נוסח ערבות מוכתב. הערבות היא ערבות בנקאית אוטונומית א

 .המקובל בבנקים  הסטנדרטי בנוסח
 נוסח ערבות לדוגמא, המקובל על המועצה.מצ"ב 

 
 

11 7 23.9   

 
 

אחד מתנאי הסף במכרז הוגדר כניסיון בהפעלת צהרונים בגני 
הילדים. יחד עם זאת, מבוקש מהמועצה כי דירוג האיכות של 

ההצעה בסעיף האיכות יורכב גם מהמלצה של לקוחות שאצלם 
בגני  המציע מפעיל צהרונים בבתי ספר וזאת בנוסף להפעלות

 הילדים.
 

ואין בהם שינוי. בקביעת דירוג  19תנאי הסף נקבעו בסעיף 
האיכות של ההצעות ילקחו בחשבון המלצות מלקוחות אצלם 

המציע מפעיל צהרונים הן בגני הילדים והן בכיתות הצעירות בבתי 
 ספר יסודיים.

12 9 25 2 14 

 
 

מבוקש מהמועצה לשנות את הסעיף העוסק בהפסקת פעילות עקב 
 קורונה, כך שבמקרה זה הפעילות תוקפא ולא תבוטל.

 
 

 הבקשה נדחית
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 מספר
 סידורי

במסמך א' 
 במסמך ג' )חוזה( )הזמנה(

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה
 סעיף עמוד סעיף עמוד

13 12    
 

 
מבוקש מהמועצה, כמקובל במכרזים בתחום הצהרונים, כי בשלב 

זה יגיש המציע איש קשר/מנהל פרויקט מטעמו, אולם עדיין לא 
יתחייב לנקוב בדמותו של רכז הצהרונים שישהה בצהרון בזמן 
הפעילות. זאת כשם שהמציע אינו מתחייב בשלב זה להתחייב 

ופנית בעקבות שמות הסייעות בצהרון, וטוב שכך. בקשה זו מל
כישלונות של מפעילים רבים שבשלב ההגשה נקבו בדמות רכז 

צהרונים אחד, שלדאבון הלב כבר לא היה פנוי עד שלב סיום הכרזת 
הזוכה במכרז ואז המפעיל הציג רכז חדש מטעמו, שלו היה מוצג 
בשלב ההצעה ספק אם הצעתו היתה זוכה. ובמקרה זה למועצה 

הזמנים אלא לקבל את הרכז החדש. על כבר אין ברירה בשל לוחות 
כן ראוי ונכון לאור הניסיון להגיש בשלב זה איש קשר/מנהל 

פרויקט מטעם המציע שייתכן ואחראי על עוד מספר 
רשויות/פרויקטים והוא אישר הקשר מטעם המציע האחראי לגיוס 

רכז צהרונים למכרז זה, והרכז גם הוא יאושר על ידי מנהלת 
 ר העובדות שהמכרז דורש לאישורם. החינוך בדומה לית

 

 הבקשה מאושרת 

14 13    

 
מבוקש מהמועצה לקבוע תנאי סף כספיים של המציע ולא להסתפק 

באישור רו"ח לגבי המחזור. בשל היקף מחזור הפעילות הצפוי, 
 2מבוקש שתנאי הסף בסעיף זה יהיה מחזור שנתי של לפחות 

 בתוספת מע"מ. ₪מיליון 
 

 הבקשה נדחית

15 7 23.10 

מסמך 
 –ב' 

הצהרה 
והצעת 
 המחיר

 

 
מהו מחיר הגבייה המקסימלי מההורים ? מאיזה מחיר עלינו לתת 

הנחה באחוזים לטובת הניקוד המירבי אותו ניתן לקבל המכרז 
 ש״ח על פי חוק הפיקוח של  935המחיר המקסימלי עומד על 

 
הצהרונים האם אתם עומדים תחת הנתון הנ״ל ? הגם הגבייה 

 מההורים הינה יותר ?

 
במסמך ב )הצהרה והצעת  1.4המחיר המקסימלי נקבע בסעיף 

 המחיר(.
במסמך ב )הצהרה בש"ח.  מחירים לצהרון ולקיטנהיש לנקוב 

 והצעת המחיר(.
המחירים הנקובים בהצעה יקבלו "ציון מחיר" בהתאם למנגנון 

 במסמך א )ההזמנה(. 23.10המפורט בסעיף 
 

 לעיל. 1כיום מפורטים בסעיף מס'  המחירים שגובה המועצה
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 מספר
 סידורי

במסמך א' 
 במסמך ג' )חוזה( )הזמנה(

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה
 סעיף עמוד סעיף עמוד

נתוני  3 16
   רקע

 
 6מהי כמות הנרשמים של ילדי הצהרון בהר אדר, אנו מבינים שיש 

 ילדים , כמה מהם רשומים לצהרון.  30גנים ובכל קבוצה בממוצע 
 

 
 147ילדים בגני הילדים, מהם  184בשנת תש"פ רשומים 

 בצהרונים.
 

17 7-8 23   

 
ציינתם כי האיכות היא הקובעת בלבד, במפגש הזום שהתקיים 

 לעניין המחיר המוצע. 40%במכרז מופיע כי יש 
 

 מסמכי המכרז הם הקובעים ואין בהם שינוי.

 




