מועצה מקומית באר יעקב
תאריך :יום ראשון ,כ"ב בניסן ,התשפ"א
04-04-21

לכל המתעניין,

הנדון :מכרז פומבי מס'  9/21להפעלת חטיבת ביניים והחטיבה העליונה  6שנתית
מסמך הבהרות מס' 2
המועצה המקומית באר יעקב (להלן  -המועצה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם המכרז
שבנדון.
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
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סעיף  4תת סעיף נבקש לדעת עבור איזו שנה יש להגיש
אישור ניהול תקין
+4.1.1סעיף 5.1.4
סעיף  4תת סעיף  +4.2נבקש להתאים סעיף ז\ה לחוזר מנכל סעיף
 2.14.6בו מצוין "במכרז להפעלת מוסד
מסמך ג נספח 2
חינוך אחד או שניים ברשות -המציע
הפעיל בשתי שנות הלימוד האחרונות
לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה
העליונה....לחילופין המציע הפעיל בחמש
שנות הלימוד האחרונות מוסד חינוך
בחטיבה העליונה"...
נבקש להתאים סעיף זה לחוז"ר מנכ"ל
 4.3ו4.3.1-
סעיף  2.14.6.בו מצוין "במכרז להפעלת
מסמך ג נספח 3
מוסד חינוך אחד או שניים ברשות -המציע
הפעיל בשתי שנות הלימוד האחרונות
לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה
העליונה....לחילופין המציע הפעיל בחמש
שנות הלימוד האחרונות מוסד חינוך
בחטיבה העליונה"...
הסעיף אינו נכלל כחלק מתנאי סף
סעיף  4תת סעיף 4.4
המצוינים בחוזר מנכ"ל ,יש להתאימו
לחוזר מנכ"ל
סעיף  5תת סעיף 5.1.5.2נבקש הבהרה על איזה אישור משה"ח
מדובר?
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שאלה

תשובה
בסעיף  4.1.2במסמך א' יתווספו המילים
לשנים .2021 ,2020 ,2019
תנאי הסף תוקן בהתאם לחוזר מנכ"ל
- 4/19ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין
תנאי הסף וסדרי הגשה.

תנאי הסף תוקן בהתאם להוראות חוזר
מנכ"ל - 4/19ראו הודעת הבהרה בנפרד
בעניין תנאי הסף וסדרי הגשה.
1

תנאי הסף תוקן בהתאם להוראות חוזר
מנכ"ל - 4/19ראו הודעת הבהרה בנפרד
בעניין תנאי הסף וסדרי הגשה.
רישיון הפעלה ממשרד החינוך עבור בתי
הספר שהוצגו לצורך הוכחת עמידה
בתנאי הסף.
תת נבקש לתקן את הסעיף כך שיותאם לסעיף תוקן בהתאם לתשובה  3לעיל.
הנזכר לעיל בנוגע שלני מוסדות חינוך.
האם התקבל אישור ממשרד החינוך על לוח הזמנים הוגמש על ידי מכתב מנכ"ל
משרד החינוך והמועצה מבצעת את
העברת בעלות מעבר ל ?31.3.21
הנדרש ,לרבות מכתב למנהל אגף
הרישוי ,כדי לעמוד בדרישות הרגולטור.
תשלום תקורה למפעיל
נבקש הבהרה על איזה תשלום מדובר?
נבקש להסיר טבלה זו שכן הנתונים לשנים אין שינוי בתנאי המכרז
בתמונה
קיימים
תשע"ז-תשע"ט
החינוכית .וניקוד התמונה החינוכית
מתבסס על תשע"ט.
שנת תש"ף תאושר סופית מייד עם שקלול
נתוני החורף .שנת תשפ"א רק יצאה לדרך
ועל כן אינה רלוונטית
נבקש לדעת מתי תתקיים פתיחת מעטפות יש להמתין לפרסום הודעה מעדכנת
באתר

מועצה מקומית באר יעקב
בהתאם לסעיף  2.3בחוזר מנכ"ל לבחירת
גורם מפעיל  3/2019נא הגדירו את
הקריטריונים לנסיבות בגינם תקצר
הרשות את תקופת ההתקשרות למול
המציע הנבחר ואת אבני דרך.

ראו בסעיף  2בהסכם
מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה של
עילות ,ההחלטה נתונה לשיקול דעת
המועצה.
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 – 3תקופת ההתקשרות
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תנאי סף הרשום במסמכי המכרז הינו ראו תשובה  2לעיל
-4.2
תנאי סף להשתתפות בסתירה לסעיף  2.14.6בחוזר מנכ"ל
לבחירת גורם מפעיל " – 3/2019במכרז
במכרז
להפעלת מוסד חינוך אחד או שניים ברשות
– המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים
האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך
בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת
ישראל ,שבשניהם יחד התחנכו מדי שנת
לימודים לפחות מספר התלמידים שידוע
במועד פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד
בבתי הספר נשואי המכרז .לחילופין,
המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים
האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה
בעל רישיון כדין במדינת ישראל ,שבו
התחנכו בממוצע מספר תלמידים דומה
לזה שצפוי ללמוד בבתי הספר נשואי
המכרז".
נבקש להתאים את תנאי הסף לנדרש
בחוזר המנכ"ל.
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-4.3
תנאי סף להשתתפות
במכרז

.14

6

4.3.4 -4.3.3
תנאי סף להשתתפות
במכרז

סעיף זה הינו בסתירה לסעיף ראו תשובה  3לעיל
א.
 2.14.6בחוזר מנכ"ל לבחירת גורם מפעיל
 . 3/2019פרוט ראה בשאלה הקודמת.
לעניין תנאי סף  4.3נא הבהרתכם
ב.
את הסתירה הקיימת -האם מדובר על
ניסיון בהפעלת  8בתי ספר על יסודיים של
 10שנים מלאות או ככתוב בסעיף 4.3.1
ניסיון בשנים תשע"ז -תשפ"א בלבד?
האם הדרישה בסעיפים אלו היא דרישת ראו תשובה  3לעיל
מינימום או מקסימום?

.15

6

.16

6

-4.4.1
תנאי סף להשתתפות
במכרז
- 4.5
תנאי סף להשתתפות
במכרז
 +נספח  6אישור רו"ח

נא הבהרתכם למה הכוונה ניסיון בארגון ראו תשובה  4לעיל
ותפעול אירועים בתחום לימודי הסביבה
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2

נכון לכתיבת שורות אלו עדיין אין דוחות במקום שנות הכספים 2020 ,2019 ,2018
כספיים מבוקרים לשנת  2020נבקש כי יבוא 2019 ,2018 ,2017
אישור רו"ח יכלול דוחות כספיים עד 2019
ראו ההתאמה בגוף המכרז ובנספח 6
כולל.
למסמך ג'
לחילופין ,נבקש כי באישור רו"ח תמחק
בסעיף  2.2שנת 2020
 -5.1.5צרוף מסמכים נראה כי בסעיף  5.1.5ישנה הפניה שגויה ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
הסף וסדרי הגשה.
לסעיפים 9.4 ,9.3 ,9.2
להצעה
 -5.1.5.2צרוף מסמכים נבקש הבהרה לעניין "אישור משרד החינוך רישיונות הפעלה יש להגיש ביחס לבתי
על היותו של המציע מפעיל לפחות  8בתי הספר המוצגים לצורך הוכחת עמידה
להצ
ספר על יסודיים בתקופה של לפחות  10בתנאי הסף.
שנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות" יתר המידע בנוגע לניסיון ימולא בתצהיר
א .משרד החינוך אינו מספק (ראו מסמך ג' -נספח )2
אישורים בדבר שנות הפעלה.
ב .ככל שמדובר על רישיונות
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ג.

.19

7

.20

7

.21

8

.22

8

.23

9

הפעלה ,הרי שמדובר על עשרות
רבות של רישיונות הפעלה
שהוצאו במהלך עשר השנים
האחרונות.
ככל שמדובר על רישיונות
הפעלה ,נבקש כי יתאפשר להציג
תצהיר מנכ"ל בדבר ניסיון בניהול
לפחות  8בתי ספר על יסודיים
במהלך לפחות  10השנים
האחרונות וכן רישיון אחד על שם
המפעיל בכל שנה משנות הניסיון.

צרוף בסעיף זה מבקש עורך המכרז להציג בין במקום "מספר התלמידים בעלי לקויות
-5.1.5.3.1
היתר את מס' התלמידים בעלי לקויות למידה" יבוא -
מסמכים להצעה
מספר המסגרות המופעלות לטיפוח
למידה – נבקש להוריד סעיף זה.
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידי
שילוב
 - 5.1.6צרוף מסמכים מכתבי המלצה מכל אחד מאנשי הקשר חובה להגיש לפחות  2המלצות.
ברשות המקומית אותם ציין בטבלה דלעיל
להצעה
– נבקש להוריד סעיף זה ,שכן לא ניתן
בלוחות הזמנים הקבועים עד להגשת
המכרז ,בפרט לאור העובדה כי במהלך
תקופה זו חל גם חג הפסח ,להשיג המלצות
מכלל הרשויות המוצגות.
במקרה שאין המלצות כתובות מבוקש
להסתפק בהצגת פרטי איש קשר רלוונטי
ברשות המקומית כנדרש במסמך ג' –
נספח .2
3

 -5.1.8צרוף מסמכים בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל לבחירת ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
גורם מפעיל  3/2019המכרז מתנהל בצורה הסף וסדרי הגשה.
להצעה
דו שלבית ומעטפת הצעת המחיר אמורה
להיות נפרדת מההצעה הכללית.
לאור האמור ,האם את נספח  4למסמך ג'
עלינו לצרף להצעה הכלכלית?
 - 5.1.11צרוף מסמכים נבקש הבהרה האם מדובר על צירוף ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
מסמכים ג' +ד' בשני העתקי מקור או הסף וסדרי הגשה.
להצעה
עותק מקור ועותק מצולם?
 – 9אופן הגשת הצעות בהתאם לסעיף  2.12בנוהל לבחירת גורם ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
הסף וסדרי הגשה.
מפעיל
"מכרז לבחירת גוף שאליו תועבר הבעלות
על בית ספר יתנהל במהלך דו-שלבי:
הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה
ונפרדת .הצעת המחיר תיפתח ותירשם
בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות ,אך
הוועדה לא תבחן את הצעת המחיר בשלב
זה .לאחר בחינה של עמידה בדרישות
הסף ,ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות.
תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז
הוא קבלת ציון איכות משוקלל של כל
מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ80-
וציון של  75לפחות בכל אחד מהרכיבים
של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו
כחובה (מרכיבי התמונה החינוכית),
להוציא סעיפים  .3.5 ,3.1לאחר מכן ,תבחן
הוועדה את הצעות המחיר של המציעים
שקיבלו את ציון האיכות המינימאלי
כמפורט בסעיף , 2.12.2לצורך השוואה של
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הציון הכולל במכרז".
נבקש לעדכן את הליך ההגשה והבדיקה
כאמור.
.24

13

.25

16

המועצה אנו מפנים את הרשות המקומית לסעיף
השתתפות
 2.9+ 2.6בחוזר מנכ"ל –
בתקציב בית הספר
סעיף " - 2.6רשות מקומית המפרסמת
מכרז כאמור ,תתחייב להעביר לבעלות
שתזכה במכרז את השתתפותה בעלויות
הקיום של מוסדות החינוך ,בהיקפי
השתתפותה בבתי ספר דומים בבעלותה
ובכל מקרה ,בסכומים שלא יפחתו
מהשתתפותה של הרשות המקומית
במימון השירותים הבסיסיים החיוניים
להפעלת בית ספר ,לו היה מופעל על ידה,
בדגש על הנושאים הבאים:
. 1השלמת תקצוב נורמטיבית ל 100%-של
עלות עובדי המינהל ,השירותים והסיוע
(מזכירים ,שרתים ,טכנאי ועובדי סיוע
עיוני וטכנולוגי ,לבורנטים בחינוך עיוני
וטכנולוגי וסייעות).
 .2השתתפות באחזקה שוטפת של
שירותים ,תוך השלמה נורמטיבית של
תקציבי משרד החינוך (לרבות אגרות
שכפול ,חומרים שוטפים וחומרי מדע
וטכנולוגיה).
 .3תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת
מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה
בשלוש השנים האחרונות,
בהצמדה למספר התלמידים בבית הספר
(יש לקחת בחשבון היבטים כגון בתי ספר
בצמיחה ,שמספר התלמידים בהם צפוי
לגדול באופן משמעותי בשנים
הקרובות) .כאשר מדובר בבתי ספר
חדשים ,יש להתבסס על צפי המבוסס על
הוצאות של בתי ספר בהיקף דומה במהלך
שעות הלימודים הפורמאליות.
 .4מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי
שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים
הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע
להיבטי בטיחות ובריאות.
 .5תיקון ליקויים מהותיים במבנה או
בסביבתו ,שאינם מאפשרים קיום תקין של
שגרת הלימודים.
 .6הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על
פי הנוהל של משרד החינוך.

המועצה תפעל על-פי הנחיות חוזר מנכ"ל
 4/2019ו/או עדכוניו .נושאי מימון של
פעולות מיוחדות יובאו בפני הוועד
המנהל לצורך דיון וקבלת החלטות
משותפות ויאושרו במידת הצורך על-ידי
מליאת המועצה.

סעיף " - 2.9משרד החינוך לא יאשר
העברת בעלות במקום בו לא יצוין
מפורשות במכרז כי הרשות המקומית
מתחייבת לתת את השתתפותה כמפורט
לעיל".
מסמך א -נספח 2
אישור עורך דין

מבוקש לבטל את הדרישה בסיפא של הבקשה התקבלה
האישור לצירוף "פרוטוקול של אסיפות
בעלי מניות ו/או תקנון החברה ו/או
אסמכתאות להרשאות החתומים על

עמוד  4מתוך 8

4

מועצה מקומית באר יעקב
ההצעה במכרז מטעם החברה וכן לתחומי
הפעילות של החברה" ולאפשר צירוף
אישור בחתימת יועמ"ש המציע לעניינים
המוזכרים בפסקה זו או להסתפק בנוסח
"אישור עוה"ד בדבר פרטי המציע" בעמ'
 27למסמכי המכרז המכיל אישור מפורש
של עורך הדין בקשר עם העניינים הנזכרים
מעלה.
נספח ב' – אופן דרוג נא הבהרתכם כיצד ינוקד סעיף ניסיון מובהר ,כי המציע עם הניסיון הגבוה
ההצעות – ניסיון הבעלות ( – )10%מה הוא תנאי המינימום ביותר ב 10-השנים האחרונות יזכה ב-
ותנאי המקסימום לניקוד סעיף זה ,אלו  10נק' .יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.
הבעלות
פרמטרים הוא כולל?
נוסחת שיקלול ניקוד:

.26

22

.27

22

נספח ב' – אופן דרוג נבקש הבהרה למה הכוונה – "מציע אשר
ההצעות הצעת המחיר יציע את ההנחה הגבוהה ביותר בתמורה
הנמוכה מ  6%-ההשתתפות יזוכה ב 5%
מכלל הנקודות לפי סעיף  56לעיל .יתר
המציעים ינוקדו ביחס אליו ,כל הנחה של
 0.1%תזוכה באחוז אחד של המשקל".
א .למה הכוונה הנחה של  0.1%ואיך
היא מזכה באחוז אחד?
ב .מה יהיה הציון של מציע שהציע
 -6%נבקש לצרף טבלה לדוגמא?
ג .לא נמצא במכרז מקום לכתוב
את הצעת המציע לעניין תקורה.
ד .ישנה סתירה בין סעיף זה לבין
סעיף  11בהצהרת המציע (נספח
ג').

.28

25

.29

26

סעיף  3.7בהצהרת נבקש להוסיף לסעיף זה למעט רכוש אין שינוי בתנאי המכרז
שנרכש מכספי תרומות בלבד ,שיילקח על
המציע (נספח ג')
ידי הבעלות אם תופסק עבודתה ,בהתאם
לסע'  2.15.14לחוזר מנכ"ל.
ראו תשובה לשאלה  27לעיל.
בהתאם לאמור בסעיף זה א.
סעיף  11בהצהרת א.
ראו תשובה לשאלה  24לעיל.
התקורה קבועה ונתונה והיא בגובה  .6%ב.
המציע
תוקן בגוף המכרז.
סעיף זה סותר את בקשת עורך המכרז ג.
למתן הנחה בדמי הניהול כחלק מהצעת
המציע.
על המועצה להתחייב להציג
ב.
השקעותיה בהתאם לסעיף  2.6לחוזר
מנכ"ל.
הערת טכנית – היכן עלינו לחתום
ג.
בסעיף זה?

המציע בעל הניסיון הרב ביותר
(מס' בתי הספר * מס' תלמידים)
* 10
________________
הניסיון הנבחן
הניסיון ייבחן וישתקלל לכל אחת מ10-
השנים האחרונות.
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מובהר ,כי מציע אשר יציע את ההנחה
הגבוהה ביותר (התקורה הנמוכה ביותר)
יזכה ב 5 -נק' .יתר המציעים ינוקדו5
ביחס אליו.
מציע אשר יציע  6%יקבל  0נק' ברכיב
זה.
נוסחת שיקלול ניקוד:
התקורה הנמוכה ביותר
________________ * 5
ההצעה הנבחנת

מועצה מקומית באר יעקב
.30

33

מסמך ג' – נספח – 3
סעיף  2.1מגמות

.31

33

מסמך ג' – נספח – 3
סעיף  2.3פעילות חוץ
לימודית

.32

34

נתוני לימוד על כל אחד
מ 8 -בתי הספר

.33

35

כלכלית
תוכנית
שנתית
פדגוגית
מפורטת שתופעל בבית
ממקורות
הספר
העצמאיים

.34

36-37

מסמך ג -נספח 5

.35

43-44

סע'  2.3-2.9להסכם

.36

46

סע'  4.4להסכם

.37

46

 5.3בהסכם

.38

5
43

סעיף 3
סעיף 2.3

א .נבקש הבהרה למה הכוונה מגמה השאלה לא ברורה.
תורנית?
ב .היכן עורך המכרז משקלל את
הנתונים הנדרשים בסעיפים אלו
א .האם הכוונה לפעילות חוץ
לימודית המתבצעת בכלל בתי
הספר ברשת או עבור כל בית ספר
בנפרד?
ב .נציין שפעילויות אלו אינן
נמצאות תחת נתוני משרד החינוך
ולכן אינן נמצאות במצבת
התלמידים (כמסומן בכוכבית)
נבקש להסיר סעיף זה  -נתוני התמונה
החינוכית רלוונטיים לשנים תשע"ז –
תשע"ט כולל ומשוקללים בניקוד התמונה
החינוכית .נתוני תש"פ ו -תשפ"א לא
פורסמו עדין ולכן לא יכולים להיבדק
אמפירית בשלב זה.
האם יש להכניס נספח זה להצעה
הכלכלית במעטפה נפרדת?

ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
הסף וסדרי הגשה.

רק את הצעת המחיר (מסמך ד') יש
להכניס במעטפה נפרדת בתוך מעטפת
ההגשה.

ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
הסף וסדרי הגשה.
נא הבהרתכם –כמה תכניות בכל סעיף ראו סעיף ג' בטבלה במסמך ב'
יקנו ניקוד מינימלי וכמה מקסימלי .כמה (פרמטרים לראיון ,שיקול דעת הרשות
לקביעת ציון איכות במכרז )20% -
נקודות יקבל כל סעיף בתוך הריאיון
6

הסעיפים כוללים אפשרויות לביטול ראו תשובה לשאלה  11לעיל
ההסכם המנוגדות לחוזר מנכ"ל.
נבקש להוסיף לסעיף זה כי זכות הוטו של אין שינוי בתנאי המכרז
ראש הרשות לא תחול בהחלטות שיש בהן סעיף  4.3בהסכם קובע מנגנון ליישוב
כדי לחייב את המפעיל בהוצאה כספית המחלוקות.
החורגת מהתקציב השנתי וכי אישור
התקציב השנתי מחייב את הסכמת נציגי
הרשות ונציגי המפעיל במשותף.
לתקן את השתתפות הרשות ראו תשובה לשאלה  24לעיל.
נבקש
בתקציב בית הספר כמתחייב מהוראות
סע'  2.6לחוזר מנכ"ל.
בסעיף  2נקבע כי תקופת ההסכם תהיה ראו תשובה לשאלה  11לעיל
למשך  5שנים .ואילו בפועל לפי סעיף 3
המועצה יכולה לסיים את ההסכם בכל עת
בין היתר בשל "אי מתן מענה מותאם
לצרכי אוכלוסיית התלמידים".
על פי סעיף  2.1לחוזר מנכ"ל 4/2019
("חוזר המנכ"ל")" :בשל החשיבות שיש
ליצירת יציבות ואפשרות להשקעה ארוכת
טווח מצד מפעילים -יש לתת לכך מענה
בעת הקביעה של תקופת ההתקשרות
במכרז ,כך שתהיה לחמש שנים לפחות,
כאשר לרשות יש תקופת אופציה של חמש
שנים נוספות".
על פי סעיף  2.3לחוזר המנכ"ל נקבע כי:
"הרשות המקומית תוכל להגדיר במכרז
אפשרויות לקיצור תקופת ההתקשרות ,על
בסיס אבני דרך ,בנסיבות ברורות שיוגדרו
מראש ועל פי קריטריונים ברורים".
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מועצה מקומית באר יעקב
קיצור תקופת ההתקשרות בשל "אי מתן
אוכלוסיית
לצרכי
מותאם
מענה
התלמידים" עומדת בסתירה לחוזר
המנכ"ל .על כן ,מבוקש להשמיט סעיפים
אלה.
.39

5-6

4.4 ,4.3 ,4.2

.40

6

4.5

.41

7

5.1.5

דרישות הסף נקבעו באופן מנדטורי בחוזר תנאי הסף תוקן בהתאם להוראות חוזר
מנכ"ל משרד החינוך והפנים (חוזר מנכ"ל מנכ"ל - 4/19ראו הודעת הבהרה בנפרד
מס'  4/2019על עדכוניו) שממנו לא ניתן בעניין תנאי הסף וסדרי הגשה.
לסטות ,ומשרד החינוך אף הבהיר שוב
ושוב כי לא יאשר מכרזים שתנאיהם אינם
תואמים לנוהל – ראו מכתב משרד החינוך
המצ"ב.
דרישות הסף להשתתפות במכרז מפורטות
בסעיפים  2.13ו  2.14לנוהל ,ודרישות
הניסיון בסעיפים  2.14.5ו .2.14.6
דרישת הניסיון בנוהל הינה להפעלת שני
בתי ספר בשנתיים האחרונות ,בעוד
שדרישות הסף לניסיון במכרז חורגות
לחלוטין מדרישות הסף בנוהל הן מבחינת
שנות הניסיון הנדרש והן מבחינת מספר
בתי הספר.
נבקש לבטל הדרישות בסעיפים אלה
ותחתן לקבוע דרישות בהתאם לנוהל.

.42

.43

5.1.5.2

13

59

.44
.45
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1

בהלימה לאמור לעיל ,נבקשכם להתאים
את הדרישות להוכחת תנאי הסף (לרבות
הטבלאות שהמשתתפים מתבקשים למלא
להוכת תנאי הסף) ,לתנאי הסף הקבועים
בנוהל.
הדרישה אינה חוקית וחורגת מהנוהל.
נבקש לבטל סעיף זה ולהתאימו לסעיף
 2.14.4לנוהל חוזר מנכ"ל משרה"ח.
נא להתאים הדרישות בסעיף זה לנוהל וכן
לתקן טעות הסופר שנפלה במספרי
הסעיפים.
משרד החינוך אינו מנפיק אישורים כנדרש
בסעיף זה.
על מנת להוכיח את תנאי הסף לניסיון (על
פי הנוהל הדרישה היא לשתי שנות ניסיון)
די ברישיון הפעלה עדכני והצהרת המציע.
נא אשרו שהשתתפות המועצה לא תפחת
מהקבוע בסעיף  2.6לנוהל.
כמו כן בהתאם לסעיף  2.16.2לנוהל
מתבקשת המועצה לפרט את השתתפותה
כבר במסמכי המכרז.
מבקשים לקבל את כל הנתונים המצוינים
בסעיף  2.10לנוהל.
נדרשת הבהרה לשיטה לקביעת הניקוד
עבור התקורה למשתתף שלא הציע את
ההנחה הגבוהה ביותר.
"יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו כל
הנחה של  0.1אחוז תזכה באחוז אחד של
המשקל".
הנוסחה אינה מובנת נא הבהירו ואם
עמוד  7מתוך 8

7

אין שינוי בתנאי המכרז
ראו הודעת הבהרה בנפרד בעניין תנאי
הסף וסדרי הגשה.
ראו תשובה  5לעיל

ראו תשובה  24לעיל

ראו במסמך ה' -נספח ד'
ראו תשובה  27לעיל

מועצה מקומית באר יעקב
.46
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9
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2

אפשר באמצעות דוגמא.
נא פרטו כיצד ינוקד נסיון המשתתף.
לעניין זה ראו ההוראה המחייבת בסעיף
 4.1לנוהל.
במסמכי המכרז לא נכלל מסמך בו יש
לפרט את הצעת התקורה .אנא הבהירו
היכן יש לפרט את גובה התקורה
המבוקשת.
התנאי המודגש בתחתית העמוד שגוי
ואינו תואם את סעיף  2.12.2לנוהל הקובע
כלהלן:
"לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף,
ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות .תנאי
מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא
קבלת ציון איכות משוקלל של כל מרכיבי
האיכות יחדיו שלא יפחת מ 80-וציון של
 75לפחות בכל אחד מהרכיבים של ציון
האיכות בפרמטרים שהוגדרו כחובה
)מרכיבי התמונה החינוכית) ,להוציא
סעיפים  3.1ו".3.5-

ראו תשובה  26לעיל
תוקן בגוף המכרז.

מובהר ,כי בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2019
סעיף  2.12.2תנאי מעבר לבחינת הצעת
המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות
משוקלל של כל מרכיבי האיכות יחדיו
שלא יפחת מ( 80 -ציון  80מתוך משקל
רכיבי איכות ( = )85%ניקוד מינימאלי
של  68נק'))
וציון של  75לפחות בכל אחד
מהמרכיבים של מרכיבי התמונה
החינוכית

בהתאם לחוזר המנכ"ל ,רף המעבר לשלב
בחינת ההצעה הכספית הוא:
 .1ציון משוקלל של כל מרכיבי
האיכות שלא יפחת מ,80-
היינו  80%מ 85-נקודות =
 68נקודות.
ובנוסף:
 .2ציון מינימלי של  75במרכיבי
התמונה
אנא התאימו להוראות הנוהל.

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 ,מנכ"ל
המועצה המקומית באר יעקב
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע
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_________________
חתימה  +חותמת
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