מועצה מקומית באר יעקב
תאריך11.4.2021 :

לכל המתעניין,

הנדון :מכרז פומבי מס'  9/21להפעלת חטיבת ביניים והחטיבה העליונה  6שנתית
מסמך הבהרות מס' 4
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.
מס"ד עמוד
.1
.2

.3

.4
.5
.6

שאלה

תשובה

סעיף ותת סעיף

סעיף  4תת סעיף יש החליף את המילה רו"ח בעו"ד
5
4.1.4
סעיף  5תת סעיף בנוגע לניסיון המציע נבקש הבהרה,
7+31
 +5.1.5.1מסמך ג האם יש למלא את מספר התלמידים
עבור כל שנה בה נוהל בית ספר ב10-
נספח 2
השנים האחרונות?
בכל מקרה נבקש אישור להוספת
טבלה התואמת לנוסח המכרז.
סעיף  5תת סעיף מאחר ויש למלא טבלה זו עבור בתי
7+32
 +5.1.5.3.1מסמך ג הספר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי סף
כפי שצוין בתשובת הבהרה מס  ,18יש
נספח 3
למחוק סעיף זה.
סעיף  5תת סעיף האם יש צורך לצרף דו"חות כספיים
7
לשנים 2017-2019
5.1.12
נבקש לקבל את הנתונים שכן לא צורף
מסמך ה'-נספח ד'
63
חומר למסמכי המכרז.
נוסחת השקלול לניקוד ניסיון המציע
סעיף 26
5
אינו תואם לחוז"ר מנכל .נבקש לתקן
מסמך
ולהתאים סעיף זה לחוזר מנכ"ל סעיף
הבהרה
 4תת סעיף  4.1.1המדבר על ניקוד
2
ניסיון המציע בניהול בתי ספר.

מתקבל
יש לציין עבור כל שנה מספר מוסדות
חינוך ומס' תלמידים.
ניתן להוסיף טבלא/ות התואמות
לנוסח המכרז.
אין שינוי בנוסח המכרז
מסמך ג'-נספח  3ימולא עבור בתי-
הספר שיוצגו להוכחת עמידה בתנאי
סף בדבר ניסיון
לא
1
מצורף בזאת
הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי
המכרז

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

_________________
חתימה  +חותמת

