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 03/2023לכבוד משתתפי המכרז 
 באמצעות דוא"ל 

 
 א.ג.נ 

 
לקבלת זיכיון להפעלה ניהול ואחזקה של בריכת השחייה   03/2023שאלות הבהרה למכרז  תשובות להנדון :  

 ליאון  –בישוב שריגים 
 

 להלן מענה לשאלות אשר התקבלו במועצה ותשובות המועצה כדלהלן: 
 

 שאלה:  .1
שנים( מצבו התחזוקתי של המתקן לא טוב   10למרות גילו הצעיר יחסית )בן כ   -רמת תחזוקה 

בטיחותיות רבות. לכן נדרש יישור קו עמוק אשר כידוע לכל  לרבות בעיות    - ודורש השקעה רבה  
 מתבטא בכסף רב. 

עקב  ר מנותקים  ו/או  רופפים  הבריכה  בהיקף  הפנימית  הגדר  מעמודי  דרושים    ה קורוזיבים 
 החלפה 

 חלד מאזור הבריכה לאזורי הישיבה אינה תקינה. - סבסבת יציאה מפלדת אל
 . ארונות כיבוי אש חלודים מתפרקים ומחוררים

סיכון    -אי תקינות הדורשת החלפתם עקב שברים    -( בקרקעית בריכת הבוגרים  Inletאינלטים )
המשתמשים לחתכים עקב מגע בהם ו/או דריכה. זוהי בעיה בטיחותית ותפעולית עקב מיקומם  

 )בהתאמה( בהכנסת מים מסוננים בחזרה לבריכה. ותפקודם
פה בצורה משמעותית אם לא גורפת. יתר  יש לחדש רובה בקירות וברצ  - רצפת בריכת הבוגרים  

על כן, אריחי קרמיקה חסרים שבורים ומפורקים באזור המים העמוקים . כמו כן אזורים רבים  
ניתקו מיציקת הבטון ועתידם זהה לאלו המפורקים.  משמעות הדבר    -אשר לכאורה תקינים  

לכל הפחות לפרקם    להערכתנוהוא חדירת מים מתחת לקרמיקה.  זוהי בעיה קרדינלית ויש  
ולהדביק מחדש במקרה הטוב. לפני כן יש לבצע בדיקת איטום.  מבקש לקבל דוח צריכת מים 
של חמש שנים האחרונות לעזור לניתוח ואיתור מקרה של איבוד מים.  במקרה של איבוד מים  

 ע"ע קריסת הבריכה הפרטית בכרמי יוסף בשנה שעברה.  - זו בעיה בטיחותית חמורה  
תוספת "מוזרה" של מסנן חול ברמה ביתית למערכת הסינון של בריכת הפעוטות.     -ות  חדר מכונ 

נכון. מתוחזק  אם  להספיק  היה  צריך  המותקן  והמקורי  התיקני  לתקנו    המסנן  לחילופין  או 
 במקרה של תקלה. 

 תה מלאה במים מעופשים ללא יכולת לראות או לבדוק את מצבה הפיזי יהי -בריכת פעוטות  
 תשובה:

תברי .2 השחייה  הכדאיות  ,  as-isבמצבו  לשוכר  ימסר  כת  לגבי  אחריות  ו/או  מצג  כל  ללא 
 הכלכלית של הפעלת הנכס כנכס על פי ייעודו ושימושו כקבוע במכרז ו/או כל שימוש אחר. 

הזוכה יידרש לבצע את כל עבודות ההתאמה ותיקון כלל הליקויים הנדרשים ו/או השיפוצים 
השחייה   בבריכת  זאת  הנדרשים  כל  המיטבית,  הפעלתה  לצורך  וזאת  כיום,  מצבה  מתוקף 

בעצמו ועל חשבונו. מובהר בזאת כי המועצה לא תישא ולא תבצע כל תיקון ו/או שיפוץ ו/או 
כנגד   דרישה  ו/או  ו/או תביעה  טענה  כל  תהיה  לא  ולזוכה  בבריכת השחייה  כלשהן  עבודות 

 המועצה בגין כך.

  



 
 

 
 

בנוגע להיבט  ות כל מציע לבדוק את כל הבדיקות הנדרשות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחרי
ועליו לבדוק זאת בצורה עצמאית ובלתי    -כבריכת שחייהבנכס  הרישוי ואפשרויות הרישוי  

  בין אם במפורש ובין אם במשתמע  מכרז תנאי התלויה באמצעות אנשי מקצוע מטעמו. אין ב
השוכר   /על בסיס בקשת הזוכה  בחן  יכל התחייבות של העיריה למתן רישוי שכן הרישוי י

. השימוש בנכס יהיה על פי דין, וכפוף לרישוי  ועל פי השימוש שיעשה בנכס  ה ילאחר הזכי
 ככל והדבר נדרש. 

לרבות  בריכת השחייה הזוכה יבצע על חשבונו את כל העבודות הכרוכות בהקמה והפעלה של 
ותר ותחזוקתו במשך כל  רכישת כל הציוד והריהוט הדרוש להפעלת המתחם ברמה הגבוהה בי

 תקופת ההתקשרות. 
בתוך כך מובהר, כי השוכר הזוכה אחראי באופן בלעדי להתאים את הנכס על חשבונו מכל 
בחינה שהיא )תכנונית, מבנית, נגישות ומשפטית( על מנת לקבל את כל האישורים הנדרשים  

סק, אישורי בטיחות מכל רשות מוסמכת לצורך הפעלה של הנכס על פי דין, לרבות: רישיון ע
 והנדסה וכיוצא בזה.

מ המתחייבות  ההתאמות  כל  את  חשבונו  על  לבצע  מתחייב  הזוכה  השוכר  כן,  דרישות כמו 
 . הנגישות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו

 

 שאלה:  .3
במקום,   למרות בקשותינו והימצאות נציג המפעיל הקודם  -לא ניתנה גישה לתוך מבנה המזנון 

לא התאפשר לנו להיכנס למבנה המזנון לבדיקה והיכרות בתואנה שיש שם ציוד של המפעיל  
 הקודם. לא ניתן לאמוד ולתמחר חלק מרכזי זה. 

 תשובה:
הטענה נדחית. ניתנה גישה מספקת בנסיבות העניין לכלל מתקני בריכת השחייה וכן למבנה  

עד ליום   ,בחינתם. למען הסר ספק ככל שמציע מעונייןהמזנון ומלתחות והשירותים לצורך  
הרי שניתן לתאם זאת בשעות עבודת המועצה  בשנית,  לבקר בבריכת השחייה    ותהגשת ההצע

 . 052-7250828הנייד: עם מרכז המכרז, מר סיון כהן טופל באמצעות 

 

 שאלה:  .4
ומתוך  -המקלחות  לא ניתן היה לסקור בצורה מיטבית את מצב    -מלתחות שירותים ומלתחות  

אם נחוץ, עקב אחסון ציוד של המפעיל   כך לא ניתן  לתמחר את עלות יישור הקו לתחילת עונה,
 פחי אשפה, כסאות פלסטיק ועוד.   -הקודם אשר היה בתוך המקלחונים 

 תשובה:
 ראה תשובה לעיל.

 

 שאלה:  .5
המכרז יכולה להגיע  תקופת     בלאי משימוש סביר. מצוין לא      . ב':3תנאי המכרז סעיף    - פרק א  

בכדי להעביר חזרה את המתקן למצבה ביום תחילת החוזה יש להתחשב בבלאי    -שנים    10עד  
 בלאי שימוש סביר.  מצויןלא  -שימוש סביר.  

 תשובה:
 אין שינוי בתנאי המכרז. 

 

 שאלה:  .6
הסכם המכרז    -בסעיף זה )כמו כן בחלק ב'  ןזיכיוהפסקת    . ה':3תנאי המכרז סעיף    -פרק א  

לא      ימים בכלל.  60ימים לפני תחילת עונה רלבנטית/ או    60לא יאוחר מ  מצוינים. ה' , ח'(  8סעיף  
 כלל לאורך המכרז הודעת הפסקה מצד המפעיל מכל זמן, סיבה או סוג כלשהו.  מצוין

 תשובה: 
 אין שינוי בתנאי המכרז. 

  



 
 

 
 

 שאלה:   .7
א   המ  -פרק  סעיף  תנאי  ב':16כרז  בשוק     .  מהמקובל  גבוהה  ביצוע  בין   מניסיונינו  - ערבות 
 ₪.  50,000ל  30,000

 תשובה:
 אין שינוי בתנאי המכרז. 

 
 
 

 שאלה:  .8
 . לא מצויין בלאי שימוש סביר   . ב':8חלק ב הסכם המכרז סעיף 

 תשובה: 
 אין שינוי בתנאי המכרז. 

 

 שאלה:  .9
סעיף   המכרז  הסכם  ב  א':9חלק  המועצה     ציטוט: .  תבצע  הזיכיון  תקופת  שבמהלך  "ככל 

עבודות לקירוי הבריכה, אזי יישא המפעיל באופן מלא בעלויות ביצוע העבודות בפועל, על ידי  
הזיכיון   תקופת  שנות  פי  על  שווים  בתשלומים  השנתיים  הזיכיון  לדמי  יתווספו  שאלה  כך 

תקו  לסיום  עד  הזיכיון."שיוותרו  שהמפעיל   -   פת  ייתכן  לא  מידה.  קנה  בכל  מקובל  לא 
סכומים יישא להסתכם  יכולות  אשר  קירוי  מאד   בהוצאות  מסחרי    -ניכרים  ולא  מידתי  לא 

שהקמה בעליל. לכל  כאשר  ידוע  ביותר  גבוהה  השקעה  היא  מחוממת  בריכה  והפעלת 

לעסקים ROI ה בהשוואה  במיוחד  ארוך  הוא  השקעה(  )החזר  עלויות    -אחרים  שלה  עקב 
העצומות בחורף )סעיף אנרגיה בעיקר(. סעיף זה מתגבר כאשר עלות קירוי מקסימלית   התיפעול

אופי הפעלת בריכה כל השנה שונה   -אינה מצויינת כלל ומאידך תקופת החוזה מוגבלת. בנוסף  
כ זה  סעיף  להוציא  יש  לכן  כאחת.  ומסחרית  מבחינה תפעולית  עונתית  ליל  בתכלית מבריכה 

 מהמכרז בצורה המצעת. 
  תשובה:

 מוסכם חלקית. הסעיף יתוקן כדלהלן:
 

היא תהיה רשאית  "ככל שבמהלך תקופת הזיכיון תבצע המועצה עבודות לקירוי הבריכה, אזי  
לעשות זאת בתוך תקופת הזיכיון. לזכיין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  

 ." וי לרבות גם לא ביחס להפחתת דמי הזיכיון בתקופה זוהמועצה בעניין ביצוע עבודות הקיר
  

 שאלה:  .10
האם משלמים בזמן שאינה נמצאת בפעילות     -מיסי ארנונה     . ב':10חלק ב הסכם המכרז סעיף  

 ריק.  צריך להיות כדין נכס מסחרי -אם כן   עונתית?
 תשובה:

, גם בתקופה שהבריכה לא  המועצהתשלומי ארנונה משולמים על פי כל דין וצו המיסים של  
 .פעילה

 

 שאלה:  .11
שעות ביום, החל    12ימים בשבוע, לפחות    7שעות פתיחה: . ד':13חלק ב הסכם המכרז סעיף  

לא   - מקובל ביולי ואוגוסט ואולי גם בעשרת הימים האחרונים של יוני    -בבוקר    6:00משעה  
צורך אמיתי   ות אחרות מסוג מקביל בכל  ולהשוות שעות פתיחה לבריכ   ניתן לאמת  -תואם 

 .תועלת( - )עלות  -רחבי הארץ 
  



 
 

 
 

 תשובה: 
יהיה    .מוסכםלא   אזי  העונה  והיקפי ההפעלה שלא בשיא  במועדי  שינויים  ככל שיתבקשו 

רשאי הזכיין להגיש בקשה מתאימה למנהל אשר תיבחן על ידו והחלטתו בעניין זה תינתן על 
בנסיבות   הבלעדי  דעתו  שיקול  ו/או פי  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  שלזכיין  מבלי  העניין, 

 דרישה כנגד כך. 
 

 שאלה:    .12
סעיף   המכרז  הסכם  ב  א'19חלק  של      :.  כניסה  אישור  נושא  למשתמש  חופשית  כניסה 

 לא ניתן לתימחור!!   -  . איזו כמות לעונה?2. לאיזו מטרה?  1 -   המועצה.
 תשובה:

הכוונה לעובדי מועצה הנדרשים להיכנס לבריכה במסגרת תפקידם כגון תברואן, מפקח רישוי  
 . המועצה בלבד ו/או במקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי מנהל מטעם עסקים וכד'

 

 שאלה:    .13
הפסקת עבודה של עובד באופן שרירותי ללא הנמקה אינו      . ה':28חלק ב הסכם המכרז סעיף  

 . מקובל
 תשובה:

הזכיין   אצל  עבודתו  להפסקת  הינה  שתהיה  ככל  העובד  לגבי  המועצה  הודעת  מוסכם.  לא 
 בבריכת השחייה בלבד. מכל מקום הדבר לא יעשה באופן שרירותי. 

 
 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.  
 לא יכול כל שינוי.  הבקשהבשאר מסמכי ופרטי 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה  
 ניתנה ההבהרה.  

 . בקשהיש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת ה

 

 

 בכבוד רב,          

    

 סיון כהן טופל         

 מנהל אגף שרות ואסטרטגיה


