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 לכבוד: מציעים פוטנציאלים

 
 
 

 עיריית דימונה
 

   המרכז הרב נכותי בעיר דימונה  הפעלת   – 2020/37מכרז פומבי מס' הנדון: 
 תשובות לשאלות הבהרה - 1פרוטוקול מס' 

  
 

על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן:  .1

"( למסור תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים העירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 

 מענה העירייה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 מסמך ההוראות למשתתפים ונספחיו

כמה אנשים נמצאים כיום במרכז הרב נכותי? "      כללי  .1
בבקשה לפרט לפי סוגי האוכלוסיות השונות )בריאות 

 " הנפש, מ.ש.ה , אוכלוסיית השיקום....(.

 משתקמים.  145כיום יש  
 משתקמים 70 -מ.ש.ה

 משתקמים. 25 -בריאות הנפש
 משתקמים. 50 -שיקום

   
( כי התמורה תועבר ע"י 3)עמ'  1.12"כתוב בסעיף   כללי    .2

התשלום עבור אוכלוסיית משרד הרווחה. כיצד מועבר 
נפגעי הנפש? האם המסגרת מוכרת גם ע"י סל שיקום 

 )משרד הבריאות( ועובדת איתם בשיתוף פעולה?"
 

המסגרת מוכרת על ידי משרד  
הבריאות אשר יעביר את 

 התמורה ישירות למפעיל.  

ה .3
ג

ש
 ת 

 2עמוד  

 1.1סעיף 

 "אישור מרשם ההקדשות.-נבקש להוסיף"  

 
 

 הבקשה מתקבלת.

 3עמוד    .4
 2סעיף 

  
 "רשם ההקדשות. -נבקש להוסיף"
 

  
 הבקשה מתקבלת.

 3עמוד    .5
 סעיף ב'

 הבקשה מתקבלת. "נבקש לציין תעודת מלכ"ר במקום עוסק מורשה."

 4עמוד    .6
 סעיף ג'

 "לא מופיע תאריך לסיור מציעים."
 

 לא יתקיים סיור מציעים.
ראו הבהרה שהתפרסמה 

ביום  בעניין זה באתר העירייה 
1.12.20. 

 4עמוד    .7
 5.3סעיף 

 "מבקש לאשר כי ניתן לחתום בראשי תיבות."
 

 הבקשה מתקבלת.

  2עמוד    .8
סעיף 

1.3. 

 הבקשה מתקבלת. "מבוקש לשנות את המילה שכר לתגמול" 
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"מעוניינים לדעת האם המרכז המבוקש הוא שירות   כללי  .9
 חדש או שישנו גוף המפעיל אותו עד היום"

 שנים. 15 -ועל מזה כהמרכז פ
קיים כיום גוף המפעיל את 

  המרכז.

ערבות   .10
 בנקאית

בנוסח הערבות רשום שהערבות צמודה למדד " 
 2020המחירים לצרכן שפורסם עבור חודש נובמבר 

 (.2, שורה 2)פסקה 

 ..15/12 -מדד עבור נובמבר יפורסם רק ב

כך שזה צריך להיות או מדד שפורסם בנובמבר )עבור 
 "אוקטובר( או מדד שיפורסם בגין חודש נובמבר....

 

  
המדד המבוקש הוא המדד 

 (15/10/20שפורסם בנובמבר.)

 3סעיף    .11
עמוד  -א
3 

מה נדרש לצרף על מנת להוכיח שאנחנו גוף המוכר ע"י 
 משרד הרווחה?

האם הודעות זכייה במכרזים שונים של משרד 
 הרווחה נותנת את המענה הזה.

 כן.

- 5סעיף    .12
 4עמוד 

 נרשם כי יש להגיש את ההצעה בעותק מקורי אחד.
 האם לא נדרש עותק נוסף?

נדרשים שני עותקים )ראה 
( ואולם, נדרש 8סעיף  1עמוד 

 כי רק אחד מהם יהא מקור. 

13.   
 13סעיף 

בחירת 
ההצעות 
 הזוכות 

 6עמוד 

 ניסיון בעבודות נשוא מכרז זה:-קריטריון "
הניסיון הרב ביותר יקבל את נרשם כי מציע שיציג את 

 מלוא הניקוד והאחרים באופן יחסי.
 נבקש מחיקת המילים "באופן יחסי" .1
כיצד תשוו את ה"ניסיון הרב ביותר " בין  .2

  המציעים השונים?
 לאור חוסר הבהירות הזה נבקש מחיקת הניסוח 

הניסיון הרב ביותר והיחסי" ונבקש כי יוצגו "
 פרמטרים מדידים להצגת הניסיון.

 כיצד הניסיון נמדד? עפ"י אילו פרמטרים? .3
עפ"י מספר שנים, היקף הפעילות, איכות, 

 "מיקצועיות?
 

 הבקשה מתקבלת.
ניסוח מחודש של מצורף בזאת 

, המסומן כנספח א' 13סעיף 
 למסמך הבהרות זה.   

 
 13אשר על כן, האמור בסעיף 

 למסמכי המכרז מבוטל בזאת 
ובמקומו יבוא השקלול המופיע 

   בנספח א. 

14. 1
ן
ו

ט
 א 

 13סעיף  
בחירת 

ההצעות 
 הזוכות 

 7 עמוד

נבקש הבהרה: אנו מבינים כי בניסיון קודם בהפעלת "
מסגרות לאנשים עם מוגבלות, כוונתכם למסגרות 

שאינן מסגרות תעסוקה כגון: מסגרות דיור, מסגרות 
 "פנאי?

  לעיל. 13ראו את האמור בסעיף 

מסמך    .15
10 – 

הסכם 
להפעלת 

 המרכז

 21עמוד 

, יש לדרוש מחיקת 12בהתייחס לאמור בסעיף "
 המילים :

"...לפצות את העירייה בסכום הנזקים שייגרמו לה )עד 
כמה שאלה לא יכוסו ע"י הביטוחים האמורים לעיל(" 
וכן, להוסיף בסוף הסעיף את המילים : "ובלבד וקביעה 

במסגרת פסק דין חלוט בדבר נזק כאמור תהיה 
שביצועו לא עוכב ושלבר הרשות ניתנה הזדמנות נאותה 

 "להתגונן מפני התביעה".
 

 הבקשה נדחית.

מסמך    .16
10 – 

הסכם 
להפעלת 

 המרכז

, יש לדרוש מחיקת 18.3בהתייחס לאמור בסעיף "
 המילים:

ימים שנדרש לכך על ידה..."ועד לסוף הסעיף  3"תוך 
המילים:" ובלבד שקביעה כאמור תהא ובמקומן יבואו 

במסגרת פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב ושלבר הרשות 
 "ניתנה הזדמנות להתגונן בהליך הרלוונטי".

 הבקשה נדחית.
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  24עמוד 

 לא ממציאים פוליסות.  –יש למחוק  – 6.1סעיף   ביטוחים  .17

 

 יש למחוק. לא ממציאים פוליסות.  – 6.3סעיף 
 

יש למחוק את המילים " בשמו ובשם מי  – 11.3סעיף 
מטעמו". לאחר המילים כל נזק או אובדן יש להוסיף 
"שייגרם לרכושו של בר הרשות" ויש למחוק את 
המילים "שמניתן היה לבטח אותם כאמור". בסוף 
הפסקה יש להוסיף כי "הויתור לא יחול לטובת מי 

 שגרם לנזק בזדון". 
 הבקשה נדחית.

לאחר המילים "הרשות אחראי" יש  – 11.5סעיף 
להוסיף "על פי דין". יש למחוק את המילים "באופן 

 מלא ובלעדי".

 

 לשק"ד העמותה. –סעיף מסחרי  – 11.6סעיף 

 

 לשק"ד העמותה. –סעיף מסחרי  – 11.12סעיף 

 

 לשק"ד העמותה. –סעיף מסחרי  - 11.13סעיף 

 

 יש למחוק את המילים "העתקי – 11.14סעיף 
 הפוליסות".

 

יש למחוק את המילים "ו/או הבאים  – 11.15סעיף 
מטעמה". כמו כן יש למחוק את המילים "ו/או ביטוח 

 אחר שהסדיר". 

יש להוסיף כי "בר הרשות רשאי שלא  – 11.17סעיף 
לערוך ביטוח אובדן תוצאתי בכפוף לסעיף הפטור 

 ". 11.15המוזכר בסעיף 

 

 דרישה לביטוחי רכב.  – 11.18סעיף 

 

יש למחוק את המילה "לפחות". כיסוי  – 11.19סעיף 
 בנוגע לצד ג' בלבד.  –זיהום פתאומי 

 

יש למחוק את המילים "שימוש ברכב  – 11.22סעיף 
שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל 

רכב מנועי" וכן יש למחוק את "שימוש במכשירי 
 הרמה".

 

יש למחוק את המילה "ומבנה". לאחר  – 11.23סעיף 
 המילה "פריצה" יש לכתוב "על בסיס נזק ראשון". 

 
 

 הבקשה מתקבלת. -6.1
 

 הבקשה מתקבלת. -6.3
 
 

באשר  הבקשה מתקבלת -11.3
להוספת המשפטים הבאים 

 :  בלבד
של בר  "שייגרם לרכושו 

 הרשות"
"הויתור לא יחול לטובת מי 

 שגרם לנזק בזדון". 
 

 הבקשה נדחית. -11.5
 
 
 

ראה התייחסות בסעיף  -11.6
 להלן. 26
 

 הבקשה נדחית. -11.12
 

 הבקשה נדחית. -11.13
 
 

 הבקשה מתקבלת. -11.14
 
 

 הבקשה מתקבלת -11.15
ו/או  באשר למחיקת המשפט " 

 . בלבד" ביטוח אחר שהסדיר
 
 

 הבקשה מתקבלת. -11.17
 
 
 

 הבקשה נדחית. -11.18
 
 

 הבקשה מתקבלת. -11.19
 
 
 

 הבקשה מתקבלת. -11.22
 
 
 
 
 

ראה התייחסות בסעיף  -11.23
 להלן. 33

בנוסף, מתקבלת הבקשה 
להוספת המשפט "על בסיס נזק 

 ראשון"?
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יש  –שם מבקש האישור  –אישור ביטוח  -
למחוק את המילים "ו/או חניכים ו/או 

 משתקמים". 

 

יש למחוק את קוד  –צד ג'  –אישור ביטוח  -
320 . 

 
יש למחוק את  –מעבידים  –אישור ביטוח  -

 . 308קוד 

 

אחריות מקצועית יש למחוק  –אישור ביטוח  -
  . 318, 302את הקודים: 

 

 . 013יש למחוק את קוד  –פירוט שירותים  -

 
 

 הבקשה מתקבלת -
 

 

 הבקשה מתקבלת -
 
 

 הבקשה מתקבלת -
 
 

הבקשה מתקבלת  -
 318באשר לקוד 

 בלבד.
 

 הבקשה מתקבלת -
 

, 8סעיף    .18
 1עמוד 

 

 מדובר בטעות סופר. על איזה הצעת מחיר מדובר? –שאלת הבהרה  
ההצעה במכרז דנן אינה כוללת 

 הצעת מחיר. 

  3עמוד    .19
2 - 

מסמכי 
 המכרז

 פניית העיריה לקבל הצעות – 1מסמך 
 על איזה מסמך מדובר? –שאלת הבהרה 

המדובר במסמכי המכרז 
 עצמם.

לא יתקיים סיור מציעים. ראה  האם מתקיים סיור מציעים? –שאלת הבהרה     .20
 לעיל. 6סעיף 

האם קיימת רשימת אינוונטר של  –שאלת הבהרה   כללי  .21
הציוד ששייך למרכז וייוותר בו לאחר המעבר לספק 

 הזוכה במכרז?

רשימת האינוונטר בהכנה 
 בימים אלו.

הרכוש יוותר שכן שייך 
לעיריית דימונה, למוסד 
 לביטוח לאומי וכן לקרן שלם. 

22.  
 לאור העובדה ש:  6.3סעיף  

פוליסות הביטוח כוללות מידע גם ביחס  .א
 לאתרים אחרים בהם פועל המבוטח. 

לא ניתן לקבל היום "תמצית פוליסה חתומה"  .ב
 שלא באמצעות אישור הביטוח בנוסחו האחיד

צורף אישור ביטוח בנוסח העובדה שלמכרז  .ג
 אשר נקבע על ידי הפיקוח על הביטוח

נבקש מחיקת סעיף זה, על מנת להימנע מסוגיות 
 בתחום חובת פרטיות ו/או סודיות כלפי אדם אחר.

 הבקשה מתקבלת.

נבקש למחוק את המילים "ו/או גופים קשורים  11.1   .23
. לא ניתן יהיה  לעירייה ו/או חניכים ו/או משתקמים"

לכלול גופים אלה בשם המבוטח ולכלול את הרחבי 
 השיפוי בגינם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין 
חבות של בר הרשות בגין נזק שנגרם לחניכים 

 ולמשתקמים.

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי יודגש שבר הרשות איננו נדרש לעריכת ביטוח  11.3   .24
 למבנה עצמו 

 

 הבקשה מתקבלת
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 הבקשה נדחית נבקש כי לאחר המילה אחראי" יירשם "על פי דין". 11.5   .25

נבקש להדגיש כי האחריות תחול רק בקשר עם מעשה  11.6   .26
 .ו/או הבאים מטעמו או מחדל של בר הרשות

 הבקשה מתקבלת

27.   11.7  +
11.8 

 ימי עבודה" יימחקו.  14נבקש כי המילים "
 14קשה מאד לחדש פוליסות בשוק הביטוח הנוכחי 

ימים מראש, ולכן הוראה זאת קשה עד בלתי אפשרית 
 ליישום.

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי סעיף זה יתייחס לאישור הביטוח ולא  11.14   .28
לפוליסות בשל הקושי בהמצאת פוליסות הביטוח 

 הכוללות מידע נוסף שאיננו רלבנטי להתקשרות זאת.

 הבקשה מתקבלת

 נבקש כי  11.19   .29
במקום המילים "ו/או הבאים מטעמה" ייכתב "עובדיה 
ומנהליה" בהעדר אישור חברת הביטוח להכללת סעיף 

 זה. 
ימים ולא  30כמו כן נבקש כי ההודעה מראש תהיה בת 

 ימים.  60

הבקשה מתקבלת רק לעניין 
השינוי המבוקש "עובדיה 

 ומנהליה"
 
 

הודעה מראש ימחקו המילים 
"לכל הפחות" אולם הדרישה 

 30ימים ולא  60נשארת 
 כמבוקש. 

 נבקש כי המילים "זיהום פתאומי" יימחקו.  11.20   .30
 לא ניתן לאשר זאת ביחס לפוליסת אחריות מקצועית. 
כיסוי בגין זיהום תאונתי יהיה במסגרת ביטוח צד ג' 

 בלבד.

 הבקשה מתקבלת

כי לאחר המילים "אי חידוש הביטוח" יתווסף נבקש  11.21.2   .31
 "על ידי המבטח".

 הבקשה נדחית

32.  
נבקש כי לאחר המילים " פגיעה בכל רכוש כולל רכוש  11.22 

בבעלות העירייה" יתווסף "למעט רכוש בו פעל בר 
 הרשות במישרין".

 הבקשה נדחית

בהתאם לאישור הביטוח נבקש כי ההוראה תהיה  11.23   .33
לביטוח השקעות של בר הרשות במבנה ולא את המבנה 

 בכללותו. 
כמו כן נבקש כי יכלל סעיף לפיו ביטוח המבנה עצמו 
ייעשה על ידי העירייה, והוא יכלול סעיף בדבר ויתור 

  על תחלוף כלפי בר הרשות והפועלים מטעמו. 

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי תינתן האופציה שלא לערוך ביטוח אובדן  11.24   .34
 תוצאי כמקובל.

 הבקשה מתקבלת

נבקש להחליף הדרישה להמשך עריכת הביטוחים  11.29   .35
 חודשים לאחר תקופת ההתקשרות. 36לתקופה בת 

 הבקשה נדחית

אישור   .36

קיום 

 ביטוחים 

נבקש למחוק את המילים "ו/או גופים קשורים  
 . ו/או משתקמים"לעירייה ו/או חניכים 

 
מבוטח נוסף בגין מעשי  – 320 נבקש למחוק את קוד "

" .דיירים ו/או שוכרים אחרים -או מחדלי המבוטח 
 אשר איננו רלבנטי להתקשרות זאת.

 

 הבקשה מתקבלת
 

ואולם, תקופת ההודעה 
 30ימים ולא  60נשארת 
 כמבוקש.
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 אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במכרז. .3

יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת  .4

 המציע. 

 נשמח להשתתפותכם. .5

 בברכה,          
 

 אדו מנקיטה       
 מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"מבוטח נוסף מבקש  318נבקש למחוק את סעיף 
 האישור". 

 
הרחב השיפוי כפי שנדרש בהסכם וכפי שניתן לאישור 

 בלבד. 321הינו על פי סעיף מול חברת הביטוח 
 

 ימים. 30נבקש כי תקופת ההודעה תהיה בת 
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 נספח א
 הזוכות ההצעות בחירת

 
 , למסמכי המכרז.7-6, עמוד 13מסמך זה מחליף את האמור בסעיף  .1

 .דעתה שיקול  פי על לעירייה היתרונות מירב גלומים בה ההצעה היא שתיבחר . ההצעה2

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות:. 3

בחירת ההצעה הזוכה תעשה בהתאם לטבלה שלהלן, ולפירוט המשקל והציון שיינתן לכל קריטריון,  .א
 : להלן כמפורט

 

 משקל קריטריון

 %40 המלצות

 ניסיון בעבודות נשוא המכרז

שנות  5, כל שלהלן בכל אחת מהקטגוריות

נקודות בסך  15 -נקודות עד ל 3 -ניסיון יזכו ב

 הכל בהתאם למפורט להלן.

%60 

 

לחלק מהקריטריונים בטבלה  ןלמען הנוחות ולמען הסר כל ספק, להלן פירוט וחלוקת הניקוד שיינת

 שלעיל:

 

 נקודות(: 60יחולקו ויבחנו כדלקמן )מקסימום  60% –ניסיון 

 .נקודות 15 -ה.ש.לאוכלוסיה בעלת מ תעסוקתי שיקומי במענה ניסיון -

 .נקודות 15 – נפש נפגעי עם תעסוקתי שיקומי במענה ניסיון -

 .נקודות 15 – ועיוורים שיקום עם לאוכלוסיה תעסוקתי שיקומי במענה ניסיון -

 -ועיוורים שיקום, נפש נפגעי, ה.ש.מ עם לאנשים תעסוקה במסגרות עסקית יזמות בהפעלת ניסיון -

 .נקודות 15

 

 נקודות[: 40מהניקוד הכולל מקסימום  40%סה"כ ] ההמלצות

 שנערכה ע"י משרדפיקוח ובקרה למי הגורם הממליץ, האם ישנה התייחסות   –איכות ההמלצה  -

יש להציג דוח ביקורת מעודכן מאת משרד העבודה הרווחה ) במקום והשירותים הרווחה העבודה 

 .נקודות 20 -(  והשירותים החברתיים

בהתייחסות לנקודות הבאות:  -מלאה, חלקית, אי שביעות רצון  -שביעות רצון הממליצים  -

 15 –אמינות ואחריות, עמידה בלו"ז, יחסי אנוש מול הצוות והאוכלוסייה, יוזמה וחדשנות 

 נקודות.

 נקודות. 5 – שביעות רצון של הממליץ מניקיון המרכז שהפעיל המציע -

 

 


