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 ציונה-עיריית נס
 

 22/6 'מס מכרז
 ציונה-להפעלת צהרונים בגני הילדים בנס

 

 2הבהרה ועדכון מס'  הודעת
 

 הבהרות נוספות מטעם העירייה.שאלת הבהרה וומסמך ההבהרות, להלן בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת 

מסמך זה  מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף
 ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.חתום על 

טופס הצעת המחיר וכי יש להגיש את הצעת המחיר במכרז על גבי הטופס  –תשומת לב המציעים כי למסמך הבהרות זה צור נוסח מעודכן של נספח ג' למסמכי המכרז 
 המצורף.

מספר  שם המסמך ס'
 עמוד

מספר 
 סעיף

 הבהרת העירייה

 מעודכן: –בעניין הפעלה בימי שביתה  6.16להלן נוסח סעיף  6.16 35 הסכם  .1

  – בימי שביתה במוסדות חינוך

 ביחס לילדים שרשומים לצהרון כל השנה:

 לשביתה 5-. החל מהיום הימי פעילות 3עבור ללא תוספת תשלום לשביתה,  שניתתקיים פעילות החל מהיום ה
, כאשר המשך יום הפעילות 07:30-14:00בין השעות לתלמיד ליום פעילות  ש"ח 80של בתעריף ייגבה תשלום 

 יהיה במסגרת הצהרון הרגילה.

 ביחס לילדים שאינם רשומים לצהרון כל השנה:
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על בסיס מקום פנוי בלבד בהתאם להסדר ביחס לחופשות  האפשרות להירשם לימי השביתה בלבד תהיה
 .במהלך שנת הלימודים

, בימי שביתה במוסדות חינוך ילד שאינו משתתף בפעילות הצהרון במהלך כל השנהעלות ההשתתפות של 
  07:30-14:00, לפעילות בין השעות לתלמיד( ₪ 80) תהיה זהה לעלות ההשתתפות של ילד הרשום לצהרון

 והגבייה תהיה החל מהיום הראשון להשתתפותו בפעילות במהלך השביתה.

 לאחר מתן ההודעה על זכייה.עם המציע הזוכה ייחתם נספח הבהרות 

 
נספח הצעת   .2

 מחיר
מ( "שקל כולל מע 11מבוקש להבהיר האם הצעת המחיר אותה נדרש המציע לצרף להצעתו למנה )מינימום  שאלה: 8.7 27

דרש לספק? שכן המחיר לצהרון המופיע במכרז לכאורה כולל בתוכו את עלות ימתייחסת למנות נוספות אותן המציע י
 ההזנה  

 
  –מתוך מסמכי המכרז  9.11ראו לעניין זה סעיף  מענה העירייה:

וזאת לצורך אספקת המנות הנוספות למסגרות "בנוסף, במסגרת הצעתו על המציע לנקוב בעלות למנה לילד כולל מע"מ 
 בהן המציע לא מפעיל צהרונים באופן שוטף"

 
 מתוך הסכם המכרז: 13.15וכן סעיף 

מהמפעיל מנות נוספות המיועדות לגנים בהם המפעיל אינו מפעיל צהרונים בשגרה, בעלות "בנוסף, העירייה תזמין 
 שנקבעה במסגרת המכרז ובהיקף כפי שתורה העירייה.
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