מועצה מקומית באר יעקב
תאריך11.4.2021 :

לכל המתעניין,

הנדון :מכרז פומבי מס'  9/21להפעלת חטיבת ביניים והחטיבה העליונה  6שנתית
מסמך הבהרות מס' 5
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
עורך המכרז החליף את מסמך ג'  -נספח  2בחוברת המכרז (בעמ'  )31בטבלא המצורפת.
יש להגיש את ההצעה בהתאם לטבלאות המצורפות.

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.
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_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מסמך ג' -נספח 2
נתונים על כל אחד מבתי הספר הנדרשים לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד במדד
האיכות של תנאי הניסיון (מרכיב של )10%
פרטי הניסיון ימולאו לגבי  10השנים האחרונות .נדרש למלא פרטים מדויקים ולאשרם בחתימת מורשיי חתימה
מטעם המציע ביחד עם אימות חתימה ע"י עורך דין בתחתית העמוד .הערה :ניתן להוסיף שורות נוספות לטבלה
 .1פרטי בתי-הספר ואנשי קשר
שם בית הספר +
רשות מקומית

מס'

תקופת ההפעלה

שם איש הקשר
ברשות המקומית

תפקיד איש הקשר ברשות המקומית
ומספר הטלפון הנייד שלו

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .2פרטי הניסיון

2

א .הטבלה מחולקת לשלוש קבוצות של שנות ניסיון לפי מספר שנות הניסיון בהפעלת בתי ספר על פי הנחיות חוזר
מנכ"ל מרץ .2019
ב.

בכל קבוצה יש לרשום את מספר בתי ספר בכל קבוצת ניסיון הפעלה ואת סך כל מספר התלמידים שלמדו בבתי
הספר הרשומים.

ג.

באותה דרך יש לרשום את מספרי המוסדות וסך כל מספרי התלמידים בכל קבוצות הניסיון ובכל עשר השנים
כמפורט בעמודות השנים.
סכימת הנתונים המובאים של מספרי המוסדות ומספר התלמידים לאורך השנים תקבע את הציון המקסימלי
והמינימלי בנושא הניסיון עבור כל המציעים.
רק ניסיון בנוגע לחטיבות עליונות יובאו בחשבון הניקוד.

ד.
ה.

שנה

מספר בתי ספר
עם
פעילים
ניסיון הפעלה
של  1עד 3
שנות ניסיון

סה"כ מספר
התלמידים
עם
לומדים
ניסיון הפעלה
של  1עד 3
שנות נסיון

בתי
מספר
ספר פעילים
ניסיון
עם
הפעלה של 4
עד  6שנות
ניסיון

תשפ"א
תש"פ
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
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סה"כ מספר
התלמידים
עם
לומדים
ניסיון הפעלה
של  4עד 6
שנות נסיון

בתי
מספר
ספר פעילים
ניסיון
עם
הפעלה של 7
עד  10שנות
ניסיון

סה"כ מספר
התלמידים
עם
לומדים
ניסיון הפעלה
של  7עד 10
שנות נסיון

מועצה מקומית באר יעקב
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב

הערות:
יש לכלול ולחשב עד כדי  20בתי ספר בכל שנהיש לצרף לפחות  2המלצות בכתב מאנשי הקשר ברשות המקומיתהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מאיש הקשר הנ"ל.
________________________________
חתימה וחותמת המציע  +תאריך
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
ו-
מר/גב'_______________ המוכר לי אישית  /נושא/ת ת.ז .מספר______________
מר/גב'________________ המוכר לי אישית  /נושא/ת.ז .מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/
הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /יעשו כן,
אי שר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה בפני .מר/גב'_________________
חתימתם
ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו /
3
מחייבת את המציע.

עו"ד (חתימה וחותמת)
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