
 

 חתימת המציע: ________________ 

17.1.19 

 

 תשובות הבהרה -לאספקת שירותי כוח אדם זמני  1/2019מכרז  הנדון:

 

יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה במכרז שבנדון. יובהר כי 

 .לכתב ההצעה במכרז
 

 תשובה נוסח ההבהרה / בקשה סעיף מסמך מס"ד

בסיפת הסעיף להוסיף "בכפוף למתן  4.6 חוזה 1
התראה בכתב לקבלן וככל שההפרה לא 

 יום"  14תוקנה תך 

 המבוקש אינו מקובל. 

 שעות  48 -שעות ל 12 -נבקש לשנות מ 6.1  2

 

 .מקובל אינו המבוקש

לכל חודש  2 -נבקש להוסיף : " עד ל  6.4  3
תמציא המועצה לקבלן דוחות נוכחות של 

 לחודש הקודם "עובדיו 

 מקובל. אינו המבוקש

 לשנות מ" הקבלן " ל" מועצה "  7.7  4

 

 .מקובל אינו המבוקש

להוסיף בסיפת הסעיף " או בדואר  7.8  5
 אלקטרוני "

ו/או יוספו המילים " 7.8ס' בסיפא של 
על בחוזר  בדוא"ל ובלבד שהתקבל אישור

 ". קבלתם התקינה

 בסעיף.לא יחולו שינויים נוספים 

 למחוק "על ידי רואה חשבון " 7.10  6

 

 .מקובל אינו המבוקש

לאחר המילים: " מהמועד שהדרש לכל על  7.14  7

ידי המועצה " נבקש להוסיף : "או תוך 

מניין ימי ההודעה המוקדמת שיש ליתן 

לעובד/ת בתוספת יומיים לצורך עריכת 

 שימוע, עפ"י הגבוה"

 .מקובל אינו המבוקש

בסיפא הסעיף נבקש להוסיף: " האמור  7.17  8

לקבלן בסעיף זה יחול בכפוף למתן הודעה 

 ומתן הזדמנות להתגונן "

 .מקובל אינו המבוקש
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בסיפא הסעיף נבקש להוסיף :"למעט אם  10.1  9

 הנזק נגרם בזדון"

", ולמעט יוספו המילים  10.1בסיפא לס' 

אם הנזק נגרם בזדון, ע"י מי מטעם 

 . המועצה"

 לא יחולו שינויים נוספים הסעיף

להוסיף: "בכפוף בסיפא הסעיף נבקש  10.2  10

למתן הודעה בכתב לקבלן ומתן זכות 

 להתגונן"

מבלי לגרוע ייכתב " 10.2בסיפא לס' 

מהתחייבות הקבלן, המועצה תמסור 

לקבלן הודעה אודות כל הליך ו/או דרישה 

כאמור, בסמוך לקבלתה  תשלום או לפיצוי

 ". אצלה

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

עיף :"למעט אם הנזק להוסיף בסיפא הס 12.1  11

 נגרם בזדון"

 .מקובל אינו המבוקש

ימים"  7להוסיף בסיפא : " שלא תפתח מ  12.1  12

 ולהוסיף את המילה : "למועצה "

 .מקובל אינו המבוקש

לאחר המילים" בהתחייבויותיו על פי חוזה  13.1  13

זה " להוסיף " ולא תיקן את ההפרה תוך 

 בכתב "יום ממועד קבלת התראה  14

 .מקובל אינו המבוקש

על פי ניסיון העבר מה הוא היקף העובדים  כללי כתב הוראות 14
הנדרש למפעל בחודש/שנה? בחלוקה 

 לתפקיד ולחודשים.

כלל מבלי שהאמור יחייב את המועצה 

עיקר כי  ,ולצרכי ידיעה בלבד יובהרועיקר 

בקריית בשנה האחרונה העובדים נדרשו 

ביצוע , לובמחלקת הגינוןהחינוך במועצה 

  .עבודות כפיים, מזכירות וגינון

עמד היקף ההתקשרות ע"ס של  2018בשנת 

 ₪. 674,000ע"ס  2017ובשנת ₪,  496,000

מבקש לקבל אומדן/כמות עובדים  כללי  15
 שנדרשים או הועסקו בשנים קודמות

ראה  אין בידי המועצה פילוח כמבוקש.

 לעיל. 14תשובת המועצה בס' 

נבקש הבהרתכם האם מתקיים מפגש  2.2 חוזה 16
 מציעים?

לא יתקיים מפגש מציעים במכרז זה. ככל 

שמציע יבקש לסייר באתרי המועצה טרם 

הגשת הצעתו, הוא מתבקש לתאם זאת עם 

 מנהל הרכש במועצה, מר אלעד שניר.

 

 בכבוד רב,

 

 הנגבהמועצה האזורית שער 


