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 202104/ מכרז פומבי מס'מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 ידיהם-חתום על המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא

 

 

 הוראות ותנאים כלליים –מסמך א' 

 

ם הצעה שיהאם ניתן לגשת למכרז כשני יועצים המגי –מכרז הלמסמכי  7, בעמוד 5.1סעיף  .1

לפרויקט? במקרה דנן,  שרלוונטימשותפת, על בסיס ההשלמה ההדדית שלהם וניסיון משותף 

שני העוסקים המורשים שמגישים האם ניתן לאחד את הניסיון המצטבר בשנים האחרונות מצד 

 ?את המרכז יחד כ"יועץ" מאוגד

 הבקשה נדחית.

 

בשנה הנוכחית  קייםהאם ניתן לכלול ניסיון בתהליך שהת –מכרז הלמסמכי  7, בעמוד 5.2סעיף  .2

הניסיון חשוב לדעתנו, לאור תקופה הקורונה, שקיימת סבירות מסוימת שעוד תהווה  ?(2021)

  .הקרובהאתגר גם בשנה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ליווה תהליכים של שינוי  המציע", יבוא: מכרזהלמסמכי  7, בעמוד 5.2במקום האמור בסעיף 

 –הצעתו  להגשת קודם השנים חמש פדגוגי וחברתי בלפחות שתי מערכות חינוך שונות במהלך

ובי"ס  חטיבה צעירה, בי"ס ייסודי –. לעניין סעיף זה "מערכת חינוך" 2021-2017בשנים 

 תיכון."

 

בסעיף  –מכרז הלמסמכי  8, בעמוד 5.8.6, וסעיף למסמכי המכרז 7בעמוד  5.8.2וסעיף  5.2סעיף  .3

נכתב כי על המציע להוכיח ליווי תהליכים של שינוי פדגוגי וחברתי בלפחות שתי מערכות  5.2

חראי על יישום כתוב שעל היועץ להיות א 5.8.2, בסעיף 2020 – 2017חינוכיות שונות בין השנים 

תכניות חינוכיות באמצעות גישת התערבות ברשויות מקומיות או בתהליכים הקשורים משרד 

כתוב כי  5.8.6ואילו בסעיף החינוך )למשל בפיקוח( שהסתיימו או שהוחל ביישומן לפני שנתיים 

ומיושמת לפחות  2017ליועץ בפועל יהיה ניסיון מוכח בהכנת תכנית שהסתיימה לפני שנת 

 - 2017לתכנית שנכתבה ו/או יושמה בין השנים  הוהכוונטעות  5.8.6נתיים. האם נפלה בסעיף ש

או לחילופין תכניות שהסתיימו או שהוחל ביישומן לפני שנתיים,  5.2, כפי שנכתב בסעיף 2020

 ?5.8.2כפי שכתוב בסעיף 

 הבהרה:

 מתייחס למציע עצמו. 5.2סעיף 

מתייחס ליועץ בפועל. אם המציע אינו מעסיק אחר למתן , 5.8.6, הכולל את סעיף 5.8סעיף 

 . 5.8השירותים נשוא המכרז, יחולו עליו גם תנאי הסף שבסעיף 

 

נתבקשנו להציג מדריכים ואת ניסיונם. כיוון  5.9בסעיף  –מכרז הלמסמכי  8, בעמוד 5.9סעיף  .4

כים שבהם נשתמש לאורך התהליך, שכן שמדובר בתכנית תלת שנתית אין בטוחה בדבר המדר

על כן, מדריכים מותאמים לרוב לצרכי המערכת ולעיתים גם מגויסים לפי הצורך וההתאמה. 
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האם המציע יכול להתחייב להתאמת מדריכים לכל מסגרת, על פי הצורך ותוך תיאום עם 

רשימת  פקנציגים רלוונטיים ממחלקת החינוך ו/או בתי החינוך הרלוונטיים, במקום לס

 מדריכים טנטטיבית מראש?

 הבהרה:

 אין חובה שהמדריכים שיוצגו במסגרת ההצעה יספקו את השירותים לאורך כל חיי הפרויקט.

הקיימים אצל המציע במועד הגשת  יחד עם זאת, המועצה מבקשת להתרשם מהמדריכים

 זה. זבעזרתם מתכוון המציע לבצע את העבודות נשוא מכר ההצעות,

 

בדבר הצגת ניסיון המדריכים  5.9.3הבקשה בסעיף  –מכרז ה למסמכי 8, בעמוד 5.9.3סעיף  .5

האם נפלה כאן טעות  .בייעוץ למשרדי ממשלה נראית כמתאימה יותר ליועצים ולא למדריכים

  והכוונה היא שעל המציע לספק שתי המלצות בדבר עבודת ליווי וייעוץ מול משרד ממשלה אלה?

 הבהרה:

המציע ביעוץ למשרדי ממשלה חייב להיות של היועצים. נסיונם של הנסיון המוצג בפני 

 המדריכים והתאמתם לעבודה בכפר ורדים תיבחן במהלך הביצוע ע"י מנהלת מח' החינוך.

 

נכתב כי הספק הזוכה יספק מסמכים שנוגעים לביטוח  –מכרז הלמסמכי  14 , בעמוד13.1סעיף  .6

 . אין סעיף כזה במכרז.15.1סעיף באו כל מסמך אחר שיידרש, עד לתאריך הנקוב 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"הספק הזוכה ימציא למועצה , יבוא: מכרזהלמסמכי  14 , בעמוד13.1במקום האמור בסעיף 

 ":מזמיןהמסמכים הבאים ולקבל אישור הימים מיום משלוח הודעת הזכייה את  10בתוך 

 

 

 הצעת המחיר – 1-נספח א

 

וא במרכז, האם המציע יכול להיות עוסק מורשה/שותפות/שני כיוון שאין התייחסות לנש .7

 עוסקים מורשים שחוברים לצורך המרכז ולאו דווקא חברה בע"מ או עמותה?

 הבהרה:

"מציע שהינו תאגיד , כדלקמן: 5.0.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף  6בעמוד  5.1לפני סעיף 

 הרשום כדין בישראל או יחיד תושב ישראל."

 למסמכי המכרז  11בעמוד  9.12ם לסעיפים המציעים מופני

 

 


