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מספר 
 שאלה

 

מספר  מסמך
סעיף 

במסמכי 
 המכרז

מספר 
 עמוד

 תשובת המרכז הרפואי שאלה

1 

 

מכרז פומבי 

2/2021 

 ות ציור ויצירה האם בתחום אומנ 2 2

אפשר להציע תוכנית ייחודית של 

הכוללת תאטרון ,  תשילוב אומנויו

 צילום וידיאו, ותקשורת מקדמת?

ניתן להציע בנוסף לאחד 

מתחומי החוגים אך לא 

 כהצעה יחידה.

2 

מסמכי 

 המכרז

 מערך החוגים פעיל כיום. האם מערך החוגים פעיל כיום ? 4 2.2

מסמכי  3

 המכרז

שים שהזכות לעבוד עם מבק 4 2.2

פרילנסרים )מדריכי חוגים( תהיה 

שמורה גם למציעים שהינם 

 מלכ"רים.

הזכות תהיה אפשרית גם 

למלכ"ר ולא רק לחברה 

 בע"מ.

מסמכי  4

 המכרז

מה המספר המקסימלי והמינימלי  5 2.9

 של משתתפים בכל חוג ?

בהתאם לאופי החוג. חוגים 

מסויימים יהיו מוגבלים 

 פים.בכמות המשתת

מסמכי  5

 המכרז

בדר"כ ענף החוגים פועל על  5 2.12

בסיס מדריכים מקצועיים 

העובדים כפרילנסרים מול חברות 

בע"מ/מלכ"רים ו/או באופן ישיר. 

מכיוון שבמכרז הנדון אנו 

מתבקשים לתת מגוון של חוגים, 

אנו רוצים לשמור לעצמנו את 

הזכות להפעיל פרילנסרים 

א מקצועיים בתחומים בהם ל

 מועסקים שכירים. 

בהתאם, נבקש לשנות את הסניף 

 הנ"ל.

 הבקשה נדחת.

מסמכי  6

 המכרז

האם מציע שהינו מלכ"ר צריך  7 6.3.3

להציג את האישורים המפורטים 

בהקשר  6.3.2 -ו 6.3.1בסעיפים 

 לצוות המוצע?

גם מציע שהינו מלכ"ר 

נדרש להציג את האישורים 

 6.3.1המפורטים בסעיפים 

 6.3.2-ו

מסמכי  7

 המכרז

קיימת טעות סופר במסמכי  7 7.3

 המכרז בסעיף זה. 

טעות הסופר מתייחסת 

לתצהיר הנדרש כמפורט 

 6.2.2.2בסעיף 

מסמכי  8

 המכרז

נבקש להציג את ניסיון המציע ולא  9 7.8

של המדריכים הספציפיים, 

הבקשה לא מאושרת. מאחר 

פועל מול מדריכי והביצוע ב
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העשויים להשתנות בהתאם לצרכי 

 המציע. 

החוגים ניסיונם והכשרתם 

קריטית לבחירת ההצעה 

 במכרז.

טופס  9

הגשת 

 הצעה

קיימת טעות סופר במסמכי  19 6.2.2.2

 המכרז בסעיף זה. 

 6.2.2.2ההפניה היא לסעיף 

 7בעמוד 

טופס  10

הגשת 

 הצעה

קיימת טעות סופר במסמכי  19 6.2.3

 המכרז בסעיף זה. 

 6.2.3ההפניה היא לסעיף 

 7בעמוד 

טופס  11

הגשת 

 הצעה

קיימת טעות סופר במסמכי  19 6.2.4

 המכרז בסעיף זה. 

 6.2.4ההפניה היא לסעיף 

 7בעמוד 

 –נספח ד'  12
חוזה 

 ההתקשרות

 ביטוח חבות מעבידים  34 5.1.1.1

לאחר המילים "אחריותו החוקית 

כלפי עובדיו" נבקש כי יתווסף 

על פי פקודת הנזיקין ]נוסח "

וחוק האחריות למוצרים  חדש[

 "1980 –פגומים התש"ם 

 

בהתאם להגדרה והיקף הכיסוי 
בכל פוליסות חבות מעבידים 

 הקיימות בישראל.

 הבקשה מקובלת

 –נספח ד'  13

חוזה 

 ההתקשרות

 נבקש מחיקת המילה ")שנה("  34 5.1.1.2

 

אין שינוי בנוסח, אולם 

מובהר כי עריכת הביטוח 

לתקופה של יותר משנה 

ובלת לא תהווה הפרה מק

 של ההסכם. 

 –נספח ד'  14

חוזה 

 ההתקשרות

נבקש כי בסיפא של הסעיף  34 5.1.1.4

כמפורט בסעיף יתווסף "

 "( לעיל5.1.1.3)

מקובל כי תבוא הסיפא: 

"היה ומי מהמבוטחים יחשב 

 למעבידם" 

15 

 

 –נספח ד' 

חוזה 

 ההתקשרות

וי בנוסח, אולם אין שינ נבקש מחיקת המילה ")שנה(" 34 5.1.2.2

מובהר כי עריכת הביטוח 

לתקופה של יותר משנה 

מקובלת לא תהווה הפרה 

 של ההסכם.

 –נספח ד'  16

חוזה 

 ההתקשרות

5.1.2.5 

 

למעט חלק נבקש כי יתווסף " 34

 "הרכוש בו פעל המבוטח במישרין

 הבקשה נדחית. 

 –נספח ד'  17

חוזה 

 ההתקשרות

5.1.3.2 

 

 כללי  35

יום" יירשם  60"נבקש כי במקום 

  " יום 30"

 הבקשה נדחית.

 –נספח ד'  18

חוזה 

 ההתקשרות

5.1.3.7 

 

ואולם אין נבקש כי יתווסף " 35

בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות 

המבטח או חובות המבוטח על פי 

 "דין

אין שינוי בנוסח אולם 

מובהר כי ביטול הסייגים 

בפוליסה תוך ציון המלל 

ה שהתבקש מקובל ולא יהוו

 הפרה של ההסכם. 

 –נספח ד'  19

חוזה 

 ההתקשרות

5.3  

 

נבקש למחוק המילים "לכל  35

 המאוחר שבועיים"

מעשית לא ניתן לקבל היום 

אישורי ביטוח שבועיים לפני תום 

 הבקשה נדחית.
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 תקופת הביטוח .

 –נספח ג'  20

הצעת 

 המחיר

1.4 

 

טעות סופר בטופס הצעת המחיר  28

 . בדבר מחיר הכולל מע"מ

חלה טעות סופר בטופס 

הצעת המחיר. יפורסם טופס 

חדש להצעת המחיר ואותו 

יש למלא עם הצעת מחיר 

אשר אינה כוללת את 

 תוספת המע"מ.
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 מחיר לא כולל מע"מ –הבהרה  –חדש להצעת מחיר  טופס

 נספח ג' 

 טופס הצעת מחיר

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .1

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את  .1.1

 הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

ידוע לי כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המידה שנקבעו, התשקיף והמסמכים שצורפו  .1.2
 להצעתי זו.

  
 בל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לק .1.3

 

ידוע לי כי הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים לרבות במכרז  .1.4
לרבות שכר, נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח 

 המציע.
 

 להלן הצעת המחיר:  .1.5
 הבוקר, יש לציין זאת בעותק של נספח זה.במידה ומדובר בשעות 

 

 הצעת המחיר לשעת פעילות** תחום פעילות*

 הגנה עצמית\קפוארה

 אומנות ציור ויצירה

 ספורט

 ליצנות רפואית

 קרמיקה

 תנועה ומוזיקה

 טיפול בבעלי חיים

 מוזיקה )תיפוף וקצב(

 

 למסמכי המכרז. 2.10עיף *יש לסמן בעיגול את תחום הפעילות הרלוונטי למציע על פי הטבלה בס

 לכל חוג לגביו מוגשת הצעת מחיר יש למלא טופס הצעת מחיר נפרדת.

**המחיר כולל חומרים, ציוד, הוצאות נסיעה. המחיר אינו כולל מע"מ. ספקים אשר פטורים מתשלום מע"מ יספקו מסמך 
 המעיד כי הם פטורים מתשלום מע"מ.

http://www.lev-hasharon.co.il/
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 תחום פעילות
 זמינות שבועית**

ות יומיתזמינ א  זמינות יומית ה זמינות יומית ד זמינות יומית ג זמינות יומית ב 

           

 " בימים בהם הספק פנוי לתת שירות ולמלא את שעות הפעילות הזמינות בכל יום בשבוע.V**יש לסמן "

 

 

________________________       ________________________ 

 הספק נותן השירות ו/או      תאריך

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 

הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

             ________________                                                                                  ____________       

 חתימה וחותמת עו"ד               תאריך                          
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