
 

 

 

 רט הלאומי תל אביב בע"מ )"החברה״( חברת מרכז הספו

 9/2022מכרז פומבי מס' 

 67לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 

 2022/8/2מיום   2מסמך הבהרות מספר 

 עדכונים למסמכי המכרז.  להציג מתכבדת החברה,  המכרז מסמכי פי על לסמכותה בהתאם .1

כל ההבהרות בהודעה זו ייחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף עותק ממסמך   .2

  .ו(בצירוף חתימת)זה להצעתו 

זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי   .3 לכל המונחים האמורים בהודעה  נאמר אחרת,  אלא אם 

  .המכרז

ל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכ .4

  .או על ידי כל גורם אחר

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות   .5

  .זה
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 מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ 

 

 

 

 



 

והבהרות נוספות מטעם  שהתקבלו אצל החברה בנוגע למכרז ההבהרה לשאלות תשובות להלן .א
  :החברה

ס' בהסכם   שאלה  תשובה
 מס"ד ההתקשרות/במכרז

משפטית הרשומה בישראל רשאית    ישותכל 
 להשתתף במכרז בכפוף להוראות המכרז.  

האם כל עוסק מורשה וכל גוף משפטי  
 רשאי להשתתף במכרז? 

 1  למסמכי המכרז  7.1.1ס' 

כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז  
  9.1.5ובהסכם, לרבות אלו המפורטים בסעיף 

 למסמכי המכרז.  

אילו "אישורים, רשיונות והיתרים  
 נדרשים לפי כל דין" ? 

 למסמכי המכרז  7.1.2ס' 

2 

למכרז ישונה ובמקומו יבוא הנוסח   7.1.3ס' 
 הבא: 

 
  מנהל הינו מטעמו מיאו /ו עצמו המציע"

   5"(, בעל ניסיון וידע מוכח של "המנהל )להלן:
שנים לפחות בניהול ותפעול בית ספר לטניס  

 "אחר ספורטו/או כל תחום 
 

למכרז ישונה ובמקומו יבוא הנוסח   7.1.4ס' 
 הבא: 

 
  טניס מאמני שני לפחות יהיה ההדרכה בצוות"

 " בעלי תעודת מאמן טניס
 

למכרז ישונה ובמקומו יבוא הנוסח   9.1.8ס' 
 הבא: 

 
"אסמכתאות והוכחות לעמידה בתנאי הסף.  

מבלי לגרוע מהאמור, אסמכתאות ביחס  
 לניסיון ולידע של המנהל מטעם המציע."

 
למכרז ישונה ובמקומו יבוא הנוסח   9.1.9ס' 

 הבא: 
 

של לפחות שני מאמנים מצוות  מאמן תו"תעוד
   ההדרכה של המציע"

 
למכרז ישונה ובמקומו יבוא הנוסח    9.1.10ס' 

 הבא: 
 
  צוותאסמכתאות ביחס לניסיון ולידע של "

 "(וישנן)ככל  המציע של ההדרכה

די   –האם המנהל כמפורט בסעיף  
והינו   שתהיה לו תעודת מדריך טניס?

בגדר "מדריך טניס" , ולא "מאמן  
למכרז ? נא   9.1.9טניס" כנדרש בס'  

הסבירו את הסתירה לכאורה , ומה  
 נדרש מהמנהל ומהמציע? בעניין זה ?  

 

למסמכי    9.1-ו  7.1.3ס' 
 המכרז

3 

כנגד התמורה בהסכם ההתקשרות יצא חיוב  
א שהתמורה אינה  ) ז"שאינו חשבונית מס 

יחויב  ככל ויחול מע"מ על פי דין כוללת מע"מ( 
 השוכר לשלמו. 

מ? האם על  " האם התמורה מחייבת מע
 סכום התמורה יחול מע"מ ?  

 

  10.2.1-ו  9.2.2ס' 
 למסמכי המכרז 

4 



 

 אופן ניקוד ההצעות לא ישתנה.  
 

ישתנה ובמקומו יבוא הנוסח   10.2נוסח ס' 
 הבא:

 
" שנות וותק למנהל כמנהל בית ספר לטניס,  

  –המדריכים ו/או מאמנים )והכשרתם  כמות
נקודות מדריך / מאמן / מאמן בכיר( ; 

להתרשמות כוללת של המזמין על פי שיקול  
דעתו הבלעדית, אשר יתבססו, בין היתר, על 

המוניטין של בית הספר לטניס, הישגים  
מיוחדים של התלמידים, מספר התלמידים,  

  הישגית ופעילות תחרויות בארגון ניסיון
 ו.'וכ הספר בית לתלמידי

  20הציון שיוענק בסעיף זה יהיה לכל היותר  
נקודות, כאשר המציע אשר המנהל מטעמו  

עד לתקרה של  ) הינו בעל הניסיון הרב ביותר 
המתאימה  וההכשרה   (שנות ניסיון 10

ביותר יקבל את מירב הנקודות   הרלוונטית 
בסעיף זה, ויתר המציעים יקבלו נקודות באופן 

 ".יחסי

שהודגש במכרז; לאור הניקוד כפי "
האם הערכים הרלוונטיים והמצוינות  

המקצועית והחינוכית לא עומדים  
  בסדר חשיבות במכרז?

 

 למסמכי המכרז   10.2ס' 

5 

כיצד ניתן לפתוח מכרז ע"י צירוף   אין מדובר במציעים שלא השתתפו במכרז. 
מציעים אחרים נוספים על אלה  

מציעים שלא השתתפו   –שהשתתפו בו 
 הגישו הצעות? בו ולא 

למסמכי    10.7.2ס' 
 המכרז

6 

למה הכוונה ב"סכום התמורה כולל כל   יימחק.    11.6ס' 
 המיסים, אגרות והיטלים"? 

 7 למסמכי המכרז   11.6ס' 

. להסכם ישנה תקופת  4.2בהתאם להוראות ס 
אופציה אחת בלבד, היא תקופת האופציה  

 הראשונה.  

מדוע נכתב תקופת האופציה הראשונה?  
האם אין מקום ואין הכוונה לתקופת  

ות אופציה נוספ/ות? אם כן מדוע לא  /
 צוין בהסכם? 

 להסכם  4.2ס' 

9 

כל אינטרס שחיוני עבור מרכז הספורט  
 ופעילותו.  

מה הכוונה ב"אינטרס חיוני" של  
  המרכז?

 להסכם  5.4ס' 
10 

כיצד ניתן להסכים לאחריות המציע   אחריות בהסכם לא ישתנה.  ה   נושא
לכל נזק וויתור כל טענות ותביעות גם  
כשמדובר בכאלה במקורם ברשלנות/  
רשלנות רבתי של מרכז הספורט ו/או  

 מי מטעמו?  

  10.9.4, 10.9.2, 9.4ס' 
 להסכם 

11 

כן. יוקצה לזוכה משרד לשימוש לא בלעדי  
, נכון  . מיקום המשרדבמסגרת שעות הפעילות

  7הינו במקלט  הסמוך למגרש מס'   להיום,
ו/או מקום דומה אשר    מתחת לטריבונות 

יוקצה לזוכה, בהתאם להחלטת הנהלת מרכז  
 הספורט. 

האם זכייה במכרז מאפשרת שימוש  
אופן    מה מתאפשר ? -במשרד?  אם כן

 השימוש וכמות השימוש.
 

 

12 

במסגרתה כבר נדחו   1נא ר' הודעת הבהרה מס' 
 המועדים.

האם ניתן לדחות את מועד הגשת 
 ימים?    7-10המסמכים ב

 למסמכי המכרז  3.1סעיף 
13 

ניתן להסתפק בהצהרה    ההצעותבשלב הגשת 
. ר' נוסח תצהיר למציע מעודכן(. בהמשך,  בעניין

דרש להמציא את האישורים  יהזוכה י
 הרלוונטיים למרכז הספורט. 

אתם מבקשים אישור העדר עבירות מין  
בתחנת משטרה מבקשים את    .במכרז

נכון  . י הגוף המבקש"הטופס חתום ע
לעכשיו יש לנו טופס העדר עבירות מין,  

  ?זה בסדר,  רק שמוסד אחר חתום עליו

למסמכי   7.1.5סעיף 
 המכרז

14 

 



 

 : אשר על המציע לצרף להצעתו (למציע)תצהיר  ההזמנה לכתב 2 נספח של מעודכן נוסח להלן .ב
 2נספח 

 למציע תצהיר
 

 את האמת אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן: 

 
________ מהצעת  נפרד  בלתי  כחלק  ניתן  זה  )תצהירי  "להלן_________________    עם   בקשר"(  המציע : 

. למונחים המופיעים  להציע הצעות לניהול ותפעול בית ספר לטניס במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ  הזמנהה
 הזמנה. ה  כתבזה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם ב יבתצהיר

 1.בשמו זה תצהיר ליתן  ומוסמך במציע ____________________  בתפקיד משמש הנני .1

  שנדרש  וככל  דין   כל  הוראות  לפי(,  ההזמנה  לכתב  7.1  בסעיף  כהגדרתם)  הנדרשים  האישורים כל  בעל  המציע .2
 . ההסכם עם  ובקשר ולצורך  זו הזמנה עם  ובקשר לצורך

 רגל, כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד.   פשיטתבהליכי   ו אינ מציעה .3

)ככל שרלבנטי( הורשע במסגרת הליכים פליליים בערכאה    מציעמנושאי משרה בהמציע ו/או אף לא אחד    לא .4
אחת   לעבור  ניסיון  או  שידול  וכן  קלון,  עמה  נושאת  אשר  בעבירה  לישראל  מחוץ  או  בישראל  שיפוטית 

 מהעבירות כאמור.

 הזמנה. ה כתבב םעומד בתנאי הסף כהגדרת מציעה .5

  ם פעל בשיתוף פעולה בדרך כלשהי עיגע להזמנה, ולא אחר בנו ציעתאם עמדות עם מיולא    ם לא תיא מציעה .6
 (. בהסכם ההתקשרות)לרבות   הזמנההנוגע ל  ענייןהאחרים, במישרין או בעקיפין, בכל  מהמציעיםמי 

זה בחוק    ואינ  מציעה .7 עניין" כהגדרת מונח  זה, "בעל  לעניין  ישיר או עקיף.  עניין במציע אחר באופן  בעל 
 . 1999- החברות, תשנ"ט

שנים לפחות בניהול ותפעול בית ספר לטניס ו/או כל תחום     5וידע מוכח של  עם המציע ניסיון  מט   מנהל ל .8
 .ספורט אחר

 . 2001-מסוימים, תשס"אהמנהל עומד בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות   .9

 אמת.  -  זהאני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .10

 
______________ ______________ 

 מלא שם חתימה
 "דעו  אישור

מר/גב'  ,__________ מ.ר.   _________________ עו"ד  בפני,  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת    הנני 
ת.ז. מס' ______________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר    באמצעות_________________ שזיהה/תה עצמו/ה  

יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה /תיהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /תאת האמת וכי  
 עליה. 

______________ ______________ 
 תמתוחו חתימה תאריך 

 משפטית:[  יישות]לחתימה במקרה שהמציע הינו 

 : אישור עו"ד

את  בחתימתו/ה  לחייב  מוסמך/ת   ____________________ ת.ז.   _________________ מר/גב'  כי  בזה  מאשר  הנני 
 המשפטית ________________ שמספר רישומה __________________.  היישות

______________ ______________ ______________ ______________ 
 מלא שם .ר.מ וחותמת חתימה תאריך 

 
 .(משפטית כדוגמת חברה או שותפות אינו יישות הנו אדם אינדיבידואל )כלומר  התעלם מסעיף זה ככל שהמציע ל נא  1



 

 


