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מסמך הבהרות
המועצה המקומית באר יעקב (להלן  -המועצה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך
שבנדון.
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי הקול קורא ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
מס'

שאלה

 .11עמ ( 13חוזה ההתקשרות) מבקשים להוסיף תת סעיף
י לסעיף  : 4תנאי ההתקשרות בנוגע לקורס בין הספק
לתלמידים ,יהיו בהתאם להסכם ההתקשרות של
הספק.
.2

תשובה
אין שינוי בתנאים.
מובהר ,כי הספק מחויב לתנאי
הקול קורא .הספק רשאי
להיטיב עם התלמידים אף
מעבר לתנאי הקול קורא (כגון
פריסת תשלומים ,הנחה נוספת
וכו').
מתקבל.

 .32עמ  14סעיף  7ה' – ככל שבועד מתן ההודעה,יש
קורס שהחל או שעומד להתחיל בתוך  14יום ,ההודעה
תכנס לתוקפה עם סיום קיום הקורס.
.4
 .53עמ  14סעיף ו( זו בקשתנו לשינוי הסעיף) מובהר מתקבל.
בזאת ,כי חוזה זה נחתם בעת בהתפשטות נגיף
הקורונה .ככל שמטעם זה או מטעם אחר שאינו
בשליטת המועצה תיווצר מניעה מוחלטת לבצע את
קורס ההכנה (כגון סגר או מגבלות משרד
הבריאות)באופן פרונטלי ,יעביר הספק את הקורס
באופן מקוון עד השלב בו שיתאפשר לשוב וללמד
באופן פרונטלי .והאמור ייחשב לקיום הקורס לכל דבר
ועניין הרי שככל שלא יימצא מתווה לביצוע נדחה של
הקורס במהלך שנת הלימודים ,הספק מתחייב להשיב
לתלמידים את התמורה ששולמה במלואה ו/או את
החלק היחסי ,מייד עם דרישתה הראשונה( .כך קורה
היום בפועל עם תלמידי קידום).
.6

סטטוס
נדחה.

מתקבל.

מתקבל.
1
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 .74עמ  8 15ב' – בקשתנו לתוספת לסעיף  :הספק
מתחייב בזה ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי
מטעמה ,על פי דרישת המועצה ובכפוף לפסק דין
חלוט ,על כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל
תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי
אדם כלשהו ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי
מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,לרבות
בגין נזק לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות
משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין למעשיו ו/או
מחדליו של הספק ובלבד שעם קבלת
ההודעה/הדרישה/התביעה הודיעה המועצה לספק
על כך וניתנה לו אפשרות להתגונן כנגדן.
.8
 .95עמ 11 16א  -לא אפשרי .משום שכל חומרי הלימוד
של הספק שייכים לספק בלבד ואינם מופקים באופן
מיוחד לקורס במועצה.
.10
 .116עמ  12 16א – ראו הערה של עמ 14סעיף  – 7יש
להחריג זאת מקורס שהחל או עומד להתחיל ב 14יום
הבאים.
.12

מתקבל.

מתקבל.

מתקבל.

מתקבל.

מתקבל.

מתקבל.

מובהר ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בשים לב
למצב המשק ו/או מצב החירום ו/או בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות .מקום בו תתקבל החלטה לדחות את
מועד הגשת ההצעות ,המועצה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה .המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני
ופרסומי המועצה בקשר עם הקול קורא.
בכבוד רב,
דני אורן ,גזבר
המועצה המקומית באר יעקב
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
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