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מכרז מספר 16/2017
מכרז מסגרת להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'-ב'
הבהרה מספר 1
הסעיף

מס"ד

התשובה
נוסח הסעיף יתוקן כדלקמן:

.1

ובמקום:
"המחזור הכספי של המפעיל מהפעלת צהרונים
בשנים  2015 ,2014ו 2016 -עמד על סך 1,000,000
( ₪מליון  )₪לפחות בממוצע בשנה".
סעיף  9.4בקשר למחזור הכספי
המינימלי מהפעלת צהרונים.

.2

.3

יבוא:
"המחזור הכספי של המפעיל בשנים 2015 ,2014
ו 2016 -עמד על סך ( 500,000חצי מיליון )₪
לפחות בממוצע בשנה".

בהתאם לנוסח המעודכן ,המציע אמור להציג
מחזור כספי מכל פעילות חוקית שהינה בתחום
הארגון שלו בין אם מקור הכספים בהפעלת
צהרונים או מכל פעילות חוקית אחרת.
בהתאם לסעיף  9.3לתנאי המכרז" :המציע
הפעיל בכל אחת משנות הלימודים תשע"ה,
האם הכוונה לכלל מחזור הארגון או תשע"ו ,תשע"ז ,בין השנים  ,2015-2017מעל עשר
רק מהפעלת צהרונים (מה אם מסגרות חינוכיות או לימודיות".
המפעיל לא הפעיל צהרונים אבל
כפי שניתן לראות בנוסח הנ"ל ,גם מי שלא הפעיל
הפעיל מסגרות חינוכיות שונות).
צהרונים אך כן הפעיל מסגרות חינוכיות או
לימודיות ככתוב לעיל רשאי לגשת למכרז.
לא .המכרז הוא מכלול אחד .המציע מתבקש
לגשת לכל מרכיבי המכרז (כ"א ,העשרה,
בשל העובדה שמדובר במכרז הכשרה ,חומרים והצטיידות ועוד) כדי שיהיה
להיכלל במאגר מפעילי צהרונים ,אפשר להשוות בינו ובין כל שאר המציעים על
האם ניתן לגשת למכרז כמפעילי סל אותה סקאלה .המועצה שומרת לעצמה את
הזכות מאוחר יותר לחלק את מרכיבי המכרז בין
ההעשרה בלבד?
זכיין אחד או יותר ו/או לחלופין להפעיל מרכיב
אחד או יותר ע"י המועצה עצמה.
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האם אפשר לקבל במייל ולמלא את
המכרז בתוכנת WORD

לא .יש לרכוש את המכרז מהמועצה בהתאם
לנוהל המפורסם במכרז .ולהגיש את המכרז עד
המועד שנקבע על גבי הניירת שבמכרז המועצה.
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האם המחזור הכספי צריך להיות
מינימום  1מיליון  ₪בשנה ,או 1
מיליון  ₪במצטבר בשנים ,2014
.2016 ,2015

.6

המחזור הכספי של המפעיל חייב להיות בממוצע
מינימום  1מיליון  ₪בכל אחת מהשנים ,2014
 2015ו.2016 -
לא התייחסנו ולא ביקשנו אסמכתא על המצטבר
ב  3השנים שלעיל.
בהתאם להנחיות משרד החינוך בסעיף ח' עמוד
 14לקול הקורא -נקבע כי:
" .1הרשות המקומית אחראית לניהול רישום
התלמידים לתכנית ולגביה מהורי התלמידים
המשתתפים בתכנית .הרשות אחראית לגביה
גם אם בפועל היא מבוצעת ע"י גורם אחר
(מפעיל התוכנית)".
" .2באחריות הרשות המקומית או הזכיין
מטעמה לגבות תשלומי הורים בהתאם לטבלה
הבאה עבור מוסדות רשמיים".

האם המציע שזוכה במכרז יגבה
בעצמו את דמי ההשתתפות של
התלמידים ב"ניצנים" וייקח את
יחד עם זאת ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות
הכסף הנגבה לעצמו.
לבטל את הגביה מהתלמידים ,או להקטין את
סכום הגביה ,או לגבות בעצמה את דמי
ההשתתפות מהתלמידים ולהעביר למציע
הזוכה.
או לחלופין לגבות בעצמה את דמי ההשתתפות
מהתלמידים ולהשאיר את הכספים הנגבים
בקופת המועצה אחרי סיכום הוגן וסביר עם
המציע/ים הזוכה/ים.
.7

סעיף  8.4לתנאי המכרז ,עמוד -9
צוין ,כי המציע הזוכה ישלם למועצה
תשלום בגין דמי ניהול (ניקיון,
חשמל ,מים ,דמי שימוש במבנים
סך השווה ל 10% -עשרה אחוזים
מסך הגבייה בפועל שתיגבה על-ידי
המפעיל בגין הפעלת הצהרונים
והקייטנות על-ידו .האם המועצה
תדרוש תשלום זה מהמציע הזוכה
בכל אופן.
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ככתוב במכרז" :מפעיל שייבחר לספק את
השירות ישלם למועצה תשלום בגין דמי ניהול
(ניקיון ,חשמל ,מים ,דמי שימוש במבנים סך
השווה ל 10% -עשרה אחוזים מסך הגבייה
בפועל שתיגבה על-ידי המפעיל בגין הפעלת
הצהרונים והקייטנות על-ידו (מתשלומי הורים)
(להלן" :התשלום") .על המפעיל יהא לשלם את
התשלום ישירות לרשות המקומית ,ואשר יועברו
למסגרת החינוכית בה מופעל הצהרון (בית ספר
ו/או גן ילדים)".
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יחד עם זאת ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות
לא לדרוש תשלום מהמציע הזוכה במקרה
שהגבייה מהתלמידים בגין השתתפותם
ב"ניצנים" בוצעה על-ידי המועצה והכספים
הושארו בקופת המועצה.

.8

.9

בנוסף ,אם זכו במכרז שני מציעים או יותר,
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
תשלום מהזוכים באופן יחסי להיקף תקציב
הפעילות שניתן לכל אחד מהזוכים בגין דמי
ניהול.
המועד האחרון להגשת הצעות הוארך בעוד 5
בקשה להארכת המועד האחרון ימים – קרי עד ליום שלישי  17/10/2017בשעה
להגשת המכרז.
 15:00באופן שפורסם במכרז.
הודעה תפורסם בעיתונות.
לפני סעיף  17.4יתווסף סעיף משנה  :17.3.1ובו
יובהר כי הניקוד ייבדק על פי הצעת המציע
סעיף  -17.3אמות מידה לניקוד במסמך ג' למכרז .ההצעה הזולה (הנמוכה) ביותר
תקבל את מלוא הנקודות בכל סוגי השירות
ההצעות לפי מחיר
שצויינו בסעיף  3למסמך ג' ,וכל יתר ההצעות
יקבלו ציון יחסי ביחס להצעה הזולה (הנמוכה)
ביותר.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .
יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק ממסמכי המכרז .
בהצלחה

בברכת שנה טובה,
מודר יונס
ראש המועצה
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