ל' שבט תש"פ
 25פברואר 2020

מכרז פומבי 02/2020
מכרז פומבי למתן שירותי הזנה לגני ילדים ובתי ספר לחינוך מיוחד במועצה האזורית אלקסום

מסמך הבהרות מס'  –1מענה לשאלות הבהרה
שאלה מס' :1
במכרז נדרשת ערבות (הצעה ,ובהמשך מכרז).
ככל הידוע לי ,על פי חוק אין צורך בערבות למכרז שהיקפו נמוך מ .₪ 500,000
זאת ועוד ,דומני שבמכרז שלעיל ,בו ניתן להפסיק עבודתו של היועץ ובו אין משמעות לצורך בערבות
המבטיחה השקעות ,תקורות וכ"ו ,שחובה על הרשות להבטיח שיתקיימו ,הדרישה מיותרת ומכבידה.
אודה על הסרת הסעיף.
תשובה לשאלה מס' :1
אין הוראת חוק האוסרת על המועצה האזורית (ככזאת) לדרוש לדרוש ערבות בנקאית או כל בטוחה אחרת
ובכל מכרז ,יהיה שוויו אשר יהיה .יש לדחות את הדרישה.
שאלה מס' : 2
האם תואר ראשון בסוציולוגיה ובמדעי המדינה ותואר שני במדעי המדינה עומדים בתנאי הסף?

תשובה לשאלה מס' : 2
כן
שאלה מס' :3
הם יש לצרף פרופיל החברה או פרופיל של המועמד לבצע העבודה מטעם החברה?
תשובה לשאלה מס' :3
כן  ,צריך לצרף את הפרופיל של החברה והמועמד
שאלה מס' : 4
האם ההצעה התקציבית תוגש כתמחיר לשעה או תמחור כללי לכל סעיף?
תשובה לשאלה מס' :4
תמחיר כללי לכל סעיף
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שאלה מס':5
האם ליווי הטמעת החזון במוסדות החינוך היא באגף החינוך בלבד או בכל  135מוסדות החינוך?
תשובה לשאלה מס' :5
ליווי והטמעת החזון יהיה בעבודה מול מנהל האגף בשיתוף מנהלי בתי הספר מנהלת קדם יסודי והגננות
המובילות.
העבודה מול המוסדות תהיה מול צוותים מובילים בבתי הספר בתוך בתי הספר וצוות גננות מובילות בשטח
באשכולות הגנים.
העבודה תהיה בדגש על שיתוף והכשרה ליישום החזון והטמעתו על ידי הצוותים עצמם.
שאלה מס' :6
האם יש מסגרת תקציבית שאפשר לדעת ובהתאם לתכנן ולהציע?
תשובה לשאלה מס' :6
המסגרת התקציבית לתחום יעוץ חינוכי לאגף חינוך עומד נכון לטיוטת תקציב המועצה לשנת  2020על סך של
 ,₪ 200,000שאינם מיועדים לשירות זה באופן בלעדי ,זאת ועוד יתכנו שינויים מעלה ומטה בהיקף תקצוב זה.
שאלה מס' :7
האם ההצעה התקציבית מוגבלת למסגרת תקציב שנקבע מראש או שתקבע על פי הקף שעות שיוסכם עליהן
בסוף?
תשובה לשאלה מס' ?7
ההצעה אינה קשורה למסגרת התקציב ,התקציב הוא עניין מועצתי שאינו ייעודי/בלעדי לשירות זה ,אין
לקשור בין במסגרת התקציבית לבין ההצעה.
שאלה מס' :8
במכרז נכתב בעמוד  8אופן הגשת הצעות סעיף  4.3״ מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לרשום
בהצעת המחיר את המחירים השעתיים המוצעים על ידו...״ האם ההצעה צריכה להיות על פי עלות שעה..
כלומר לכתוב רק עלות שעה או הצעה על סך הכל שעות .
תשובה לשאלה מס' :8
לא ,ההצעה תוגש על מחיר סה"כ השעות
שהמציע רואה לנכון להציע.

בכבוד רב,
מזכירת ועדת מכרזים

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה .
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