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 לכבוד
 ההליךמשתתפי 

 קול קורא לשימוש באולמות ספורט במבשרת ציון למטרות ספורט
 

 קול קוראמענה לשאלות הבהרה למסמך הבהרה ו הנדון:

 

 :להליךשבנדון, להלן הבהרות בנוגע  הליך הקול קוראבהמשך להליכי 

 

 תשובה הבהרה מבוקשת בהליך סעיף  מס'
 

שעות, אך לא ברור את  60זכות השימוש היא עד  1.3  .1
שעות בחודש זה פחות  60מה זה כולל. כמו כן 

אבקש הבהרה  -ממה שאנחנו משתמשים כעת 
על איזה אולם מדובר ועל שעות השימוש בו. כמו 

האם ההסכם מתייחס לכך שהזוכה יהיה  -כן 
 מפעיל הכדורסל המרכזי בישוב?

ת שעו 60זכות השעות היא עד 
בחודש, על כלל מתקני המועצה 

, הסגורים המתאימים לכדורסל
. בהתאם לשיקול דעת המועצה

 מפעיל הכדורסלהמפעיל יהיה 
לתקופת  המרכזי ביישוב

 .ההתקשרות במסגרת ההסכם
יובהר כי אין באמור כדי לפגוע 
בזכותו של המפעיל להשתמש 
באולמות הספורט של המועצה, ככל 

בתוקף מול שיש למפעיל הסכמים 
השעות במסגרת  60המועצה. על כן, 

ההסכם הן בנוסף לזכות השימוש 
ל של המפעיל באולמות הספורט, ככ

 שיש לו זכויות נוספות כאמור.

קביעת מחיר ההשתתפות בפעילות נקבעת על פי  1.4  .2
רוב על ידי המציע בתיאום עם המועצה, ולא 

 להיפך.

הבקשה מקובלת. המחירים ייקבעו 
ידי המציע שייבחר, בתיאום עם על 

 המועצה.

ניתן כמובן  -קביעת מועדי השימוש באולם  1.5  .3
לשנות את המועדים בין שנה לשנה, אך אם 
המועצה לא יכולה להתחייב על מועדים קבועים 
לאורך השנה, הרי שהדבר לא מאפשר קיום 

 פעילות סדירה, וזה כמובן בלתי אפשרי.

בין  מויתואמועדי השימוש באולם 
מועדים , אשר יקבעו הצדדים
 ., בהסכמהקבועים

עניין השעות הקבועות שהמועצה לא מתחייבת  להסכם 4.4  .4
 עליו הוא בעייתי ולא סביר.

 לעיל. 3ראו תשובה לסעיף 

גם אנו סבורים כי הסעיף הוא טעות, לא ניתן  להסכם 5.1  .5
 ש"ח וגם לשפץ את האולם.  350,000לשלם 

המציע שייבחר אינו נדרש גם לשלם 
וגם לשפץ את ₪  350,000סך של 

האולם. הסכום שישלם המציע 
 שייבחר ישמש לשיפוץ האולם.

 – 5.1להלן נוסח מעודכן של סעיף 
המשתמש מתחייב לקיים את "

התנאים המפורטים מלוא 
בנספחים המצורפים להסכם זה 

 ".כחלק בלתי נפרד הימנו
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חוזר על עצמו, ובנוסף אנחנו לא יכולים להיות  להסכם 5.2  .6
אחראים על ניקיון האולם שלא בזמן שעות 

 הפעילות שלנו בו.

האולם הינה  ניקיוןהדרישה ל
לשעות בהן המפעיל שיזכה משתמש 

בשעות הפעילות שאינן  באולם.
שיזכה, האחריות  באחריות המפעיל

חשבון לניקיון האולם הינה על 
 .המועצהובאחריות 

שעות בחודש שאינה  60שוב מופיעה ההגבלה של  להסכם 6.1  .7
 תואמת את היקף הפעילות הנדרש.

 לעיל. 1ראו תשובה לסעיף 

האם אתם מצפים מהמפעיל שיעשה ביטוח  נספח ביטוח  .8
 תכולה,  ביטוח מבנה וביטוח אבדן תוצאתי?

ככל והמועצה היא זו שתבצע את 
עבודת השיפוצים, לא יידרש ביטוח 

מצד המפעיל לעניין השיפוצים. 
יובהר כי יידרש מהמפעיל ביטוח 

 עבור פעילויות שוטפות במבנה.
לביצוע ביטוח אין דרישה מהמפעיל 

מבנה וביטוח אובדן  תכולה,
 תוצאתי.

 

 בהצעת המציע. למועצההמוגשת  ההליךיש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת 

 נותרים ללא שינוי. ההליךיתר תנאי 

 

 

 בכבוד רב,

 מועצה מקומית מבשרת ציון

 


