מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
נספח הבהרות מס' 2
15/06/211

הנדון :מכרז מס'  09/2021של מועצה אזורית אל קסום  -המחלקה
לשירותים חברתיים
נספחים מצורפים:
נספח א  '1נספח הצעת המחיר – מסומן ומצורף בנספח הבהרות זה.

.1

נספח ה -נספח ערבות לבטחת ההצעה מתוקן תאריך ( מ 01/07/2021 -עד
 – ) 01/11/2021מסומן ומצורף בנספח הבהרות זה.

.2

השאלה

תשובה

אילו מסמכים  /נספחים יש לצרף
לצורך אישור החשבון החודשי השוטף ,
הן ע"י הרשות והן ע"י מפעל הפיס??

על הספק להגיש לאחראי מענה מטעם
הרווחה:

מס"ד
1

דרישת תשלום /חשבונית
פרוט הוצאות חודשיות

האם מוטלת על הספק חובת הכנת
דוחי" וחובת ביצוע לצורך הגשתם עי
הרשות למפעל הפיס

רשימת נוכחות
חתימת המדריכות
דוח בקור/פקוח במסגרות

2

בעמוד  4סעיף  1.2ישנה הפניה לנספח ב
למילוי ההצעה כאשר נספח ב הינו
אישור קיום ביטוחים ,לא צורף שום דף .3
למילוי המחירים.

אום בטין



אל סייד



נפלה טעות סופר להלן הנספחים:
נספח מפרט שירותים – מסומן
כנספח א' להסכם.

.4

נספח הצעת המחיר – מסומן
כנספח א'  1ומצורף בנספח
הבהרות זה.

.5

אישור קיום ביטוחים – מסומן
כנספח ב' להסכם.

.6

תצהיר העדר הרשעות – מסומן
כנספח ג' להסכם.

דריג'את  כוחלה
תראבין-א-צאנע



מולדה



מכחול 

מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
השאלה

מס"ד

תשובה
.7

3

אין הגדרה ברורה לארוחה קלה או
כיבוד קל כאשר לדוגמה כיבוד קל
לקבוצה בעלות  30שקל כפול 20
קבוצות כפול  22יום בחודש כפול 12
חודש מגיעים לעלות  !! 160000נא
הגדרה לארוחה .

4

לא ברורה טבלת ההקצבה כאשר אני
נדרש למלאת מחיר בהצעה .

5

מהם תנאי תשלום ?

נוסח ערבות לביצוע ההסכם -
מסומן כנספח ד' להסכם.

מפעל הפיס מאפשר  10%מהעלות עבור
כיבוד ,לכן הסכום קטן וכפי שפורסם
המכרז .אכן הסכום נמוך ומאפשר כיבוד קל
בלבד ,כגון פרי ו/או ירק  +לחם פרוס עם
גבינה או ממרח אחר ובריא.
ספק ,שייתן ארוחה מזינה ועשירה יותר
יזכה בניקוד גבוה יותר

מצ"ב נספח להצעת המחיר (ראו מטה).

תנאי התשלום הנם שוטף  60מיום קבלת
טופס אישור החשבון מהמחלקה
המקצועית למחלקת הנהלת חשבונות.
מובהר בזאת באם יהיו אי אילו ליקויים
בהגשת הדוחות (מחסור בחתימות
המדריכים /דוח בקורת לקוי /מחסור
בדוחות) ו/או כל בעיה אחרת שתיווצר.
תנאי התשלום יחולו לפי חשבון מאושר
ותקין של מנהל המחלקה המקצועית קרי:
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.

אום בטין



אל סייד



דריג'את  כוחלה
תראבין-א-צאנע



מולדה



מכחול 
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נספח להצעת המציע אחוז הנחה מהמחיר הנקוב ( כולל מע"מ)
אחוז ההנחה
פירוט
התוכנית

סה"כ
עלויות

עלויות

גורמי
מימון

מהמחיר הנקוב
בעמודת ה"סה"כ

הערות

עלויות"

נוספים

כולל מע"מ
הדרכה :ל12 -
חודשים
 20קבוצות
הכנה
לכיתה א'
 ,בכל
קבוצה 6
ילדים
סה"כ :
 120ילדים

 72שעות
חודשיות – לכל
קבוצה
עלות לחודש
לקבוצה- :
3888ש"ח

933,120
933,120

עלות לשעה ל20-
קבוצות₪ 1080:
לשעה

 ₪מפעל
הפיס

עלות לשנה
לסה"כ20
קבוצות933,120-
ש"ח

הזנה+
הצטיידות
ארוחה קלה או
כיבוד קל וכן
הצטיידות,
הכוללת :משחקי
קופסה

אום בטין

ש"ח
מפעל

לפעילות לאחר שעות
ביה"ס  .ההזנה היא

הפיס

חלק מהתוכנית.
מדובר בילדים

93,312
ש"ח

משרד
הרווחה/
הרשות

חומרים מתכלים-
 10%מכלל העלות



88,312

הילדים מגיעים

₪ 5000

אל סייד



דריג'את  כוחלה
תראבין-א-צאנע

שלעיתים זו ארוחתם
היחידה משעות
ביה"ס ועד למחרת
היום



מולדה



מכחול 
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₪ 12,000
מפעל
טיול ל 120 -ילדים לשם הפגה

25,000
ש"ח

הפיס
₪ 13,000
משרד
הרווחה

מכרז פומבי מס' 09/2021
נוסח "ערבות להבטחת ההצעה"
בנק
סניף
כתובת הסניף
תאריך

:
:
:
:

לכבוד
המועצה האזורית אל קסום
שד' זלמן שז"ר 31א ,בית השקמה ,קומה  ,10באר שבע

הנדון :ערבות בנקאית מס'____________
 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של ( ₪ 75,000במילים :שבעים וחמישה
אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת __________________
(להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז פומבי מספר  .09/2021סכום הערבות יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר
כלכלי (להלן" :המדד") ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש מאי  2021אשר פורסם ביום
( 15/06/2021או סמוך לכך).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל
עפ"י ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.

אום בטין



אל סייד



דריג'את  כוחלה
תראבין-א-צאנע



מולדה



מכחול 

מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם
לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה
למדד.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  01/11/2021ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל
על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .5ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ______________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

אום בטין



אל סייד



דריג'את  כוחלה
תראבין-א-צאנע



מולדה



מכחול 

