תאריך :יום שלישי ,ח' באייר ,התשפ"א
20-04-2021
לכל המתעניין,
הנדון :מכרז פומבי מס'  9/21להפעלת חטיבת ביניים והחטיבה העליונה  6שנתית
מסמך הבהרות מס' 6
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

סעיף ותת סעיף

שאלה

.1

כללי

כללי

בהנחית משרד החינוך אשר פורסם מתקבל:
במכתבה של הגב' דסי בארי ב15-
בפברואר  2021אשר כותרתו "נוהל בחירת
•
גורם מפעיל מוסד חינוך בחטיבה העליונה
– הנחיות לתשפ"ב" ,נכתב" "......כמו כן
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יש לתקן את הבקשה למילוי טופס נתונים מתקבל
5.1.5.3.1
מלא עבור כל אחד מ 2 -בתי הספר
מסמך ג הצהרת המציע מה הטעם לבצע מכרז דו שלבי עם מעטפת נדחה:
מחיר בנפרד משאר ההצעה ,כאשר
במסמך הצעת המציע כתוב אחוז בחוזר כתוב בפירוש ,כי "הצעת
התקורה המבוקש והוא חלק מתוך המחיר תיפתח ותירשם בפרוטוקול
עם פתיחת ההצעות ,אך הוועדה לא
המעטפה הכללית?
תבחן את הצעת המחיר בשלב זה".
נבקש להסיר את סעיף  11לעיל.
וועדת המכרזים תפעל בהתאם
להוראות החוזר.

,נבקש להבהיר כי בעלות שמתחייבת
במסגרת הצעה למכרז להשקעת תקציבים
בבית הספר ,מעבר לתקצוב של משרד
החינוך ,תתבקש להראות את המקור
התקציבי של הבעלות להשקעות אלו
בהצעתה לגבי כל מכרז ומכרז( ".
ההדגשה במקור)
נבקש להבהיר אלו אסמכתאות יש להציג
על מנת להראות את המקור
התקציבי ואלו בטחונות נדרשים מהמציע
להבטחת התחייבותו להשקעות אלו:
• האם תידרש הפקדת ערבות
בנקאית בגובה ההשקעות?
• האם בדומה להוראות מכרזים
ברשויות אחרות ,הזוכה יידרש
לפתיחת חשבון בנק משותף עם
המועצה אליו יופקדו התקציבים
אותם הוא יתחייב להשקיע?

תשובה

•

כן ,תידרש הפקדת
בגובה
ערבות
הזוכה
ההשקעות.
יידרש להשלים את גובה
ערבות הביצוע (נקבעה
על סך  100אלף  )₪עד
ההתחייבות
לגובה
במכרז להשקעות.
יידרש
הזוכה
כן,
לפתיחת חשבון משותף
עם המועצה אליו יופקדו
התקציבים אותם הוא
1
יתחייב להשקיע.

 .1להבנתנו ,סעיף מספר  1נוגע נדחה:
להצגת עמידה בתנאי הסף של
.1
המציע ,לפיכך נבקש את
אישורכם כי בסעיף  – 1פרטי
בתי הספר ואנשי הקשר עלינו
להציג רק  2בתי ספר שמספר
.2
התלמידים בשניהם יחד שווה
או יותר ממספר התלמידים
הלומדים בבית הספר נשוא
המכרז.
 .2כמו כן ,היכן עלינו להציג בטבלה
זו את מספר התלמידים בכל
אחת מהשנים תש"פ ,תשפ"א?
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מסמך ג' נספח  2סעיף
1
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מסמך ג' נספח  2סעיף אנו חוזרים ומדגישים כי נוסחת חישוב נדחה :
הניקוד ברכיב ניסיון הבעלות אינה
2
בהלימה לחוזר מנכ"ל  4/2019ומשרד מתן ביטוי ברכיב ציון האיכות של
ניסיון למספר תלמידים (בפרט
החינוך לא יאשר נוסח זה.
ובהתחשב שבית-ספר נמצא בגידול
החוזר קובע בצורה מפורשת את דרך מספרי מתמיד) הינו סביר ואין בכך
כדי לעמוד בסתירה או בניגוד לאמור
הניקוד ברכיב ניסיון המציע :
בחוזר מנכ"ל בכהוא זה.
" 4.1.1ניסיון של המציע בניהול מוסדות
חינוך (לפחות שנת ניסיון אחת ועד 10
שנות ניסיון ,על פי הקבוצות הבאות1-3 :
שנות ניסיון 4-6 ,שנות ניסיון ו7-10 -
שנות ניסיון .יש אפשרות להעניק יתרון
בסעיף זה לגוף שניהל מספר רב יותר של
מוסדות חינוך בכל אחת מהשנים ,עד לרף
של  20מוסדות חינוך".

יש למלא את הפרטים ,הן
עבור בתי-ספר המוצגים
לצורך הוכחת תנאי סף והן
לצורך ניקוד איכות.
לא רלבנטי (יופיע בסעיף .)2

2

הדרך בה בחר עורך המכרז לפרש את
הנוהל סוטה לחלוטין מכוונת המשרד,
לא קיימת בשום מכרז שפורסם במהלך
השנים האחרונות ומנוגדת לתהליכי
הוגנות ושוויון במכרזים:
 .1חוזר מנכ"ל  4/2019מדגיש
במפורש שהניקוד בגין שנות
למספר
מתייחס
הניסיון
המוסדות שהופעלו ולא לכמות
התלמידים הלומדים בכל מוסד.
החוזר אף מדגיש כי "יש
אפשרות להעניק יתרון בסעיף
זה לגוף שניהל מספר רב יותר
של מוסדות חינוך בכל אחת
מהשנים ,עד לרף של 20
מוסדות חינוך".
 .2ניקוד המכרז באופן בו ניתן
ניקוד גבוה משמעותית למציע
שהפעיל  20בתי ספר עם 20,000
תלמידים לעומת מציע שהפעיל
 20בתי ספר עם 10,000
תלמידים "בלבד" וזאת במכרז
שעוסק בהפעלת בית ספר
שלומדים בו קצת מעל 1,000
תלמידים ,מנוגדת לחוזר מנכ"ל,
מטרידה ואף מעוררת חשש
להעדפה פסולה העולה עד כדי
הטיית המכרז לטובת מציעים

מסוימים.
 .3נבקש לדעת האם אופן ניקוד זה
קיבל את אישורו של משרד
החינוך? האם הובא לידיעתו?
נא תיקונכם את הטבלה והסעיף בהתאם
לנדרש ומאושר בחוזר מנכ"ל .4/2019
.6
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מסמך ג נספח 3

נא אישורכם כי בסעיף זה עלינו להציג רק מתקבל
את שני בתי הספר אותם הגשנו לטובת
עמידה בתנאי הסף.
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מסמך ג נספח 4
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מה הטעם לבצע מכרז דו שלבי עם מעטפת נדחה:
מחיר בנפרד משאר ההצעה ,כאשר מסמך
בחוזר כתוב בפירוש ,כי "הצעת
ג נספח  4שהוא למעשה פרוט ההצעה
המחיר תיפתח ותירשם בפרוטוקול
הכספית של המציע נמצא במעטפה
עם פתיחת ההצעות ,אך הוועדה לא
כללית?
תבחן את הצעת המחיר בשלב זה".
אנו שבים ומבקשים להכניס את נספח  4וועדת המכרזים תפעל בהתאם
למעטפת הצעת המחיר בנפרד מההצעה להוראות החוזר.
האיכותנית
יודגש ,כי את הצעת המחיר (מסמך ד')
יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת
בתוך מעטפת ההגשה (מעטפה בתוך
מעטפה) ,בהתאם להוראת החוזר.
ראו מסמך א' ,בסעיף  9אופן
נבקש הבהרה האם את כל ההצעה יש
הגשת ההצעה:
להגיש בשני העתקים או רק את
"על המציע להגיש את הצעתו על
המסמכים המצוינים בסעיף  5.1.11לנוכח
והמסמכים
נספחיה
כל
הסתירה בין הסעיפים.
המצורפים בשני עותקים (מקור 3
המקור
כאשר
והעתק),
והמסמכים המצורפים וההעתק
והמסמכים המצורפים ,כרוכים
כל אחד בנפרד ,ויוכנסו למעטפה
אחת סגורה (להלן  -מעטפת
ההגשה) ,עליה יירשם" :מכרז
פומבי מס'  09/21להפעלת
והחטיבה
ביניים
חטיבת
העליונה  6שנתית ביישוב באר
יעקב" .את מסמך ד' (הצעת
המחיר) יש להגיש בהעתק מקור
בלבד ,בתוך מעטפה סגורה,
שתוכנס לתוך מעטפת ההגשה
(מעטפה בתוך מעטפה).
בנוסף ,יש להגיש את כלל מסמכי
ההצעה ,כשהם שמורים כקבצים
ממוחשבים על גבי מדיה מגנטית
(."(Disk On Key

.9

7

סעיף 5.1.3

.10

7

סעיף 5.1.9

מבוקש להבהיר כי נספח  2למסמך א'
והאישור המצורף בעמ'  27לחוברת
המכרז מהווים את האישורים הנדרשים
בסעיף זה בכל הקשור לאישור עו"ד בדבר
שמות מורשיי החתימה.
כן מבוקש להבהיר ,בהתאם לתשובת
ההבהרה מס'  1במסמך הבהרות מס' ,4
כי הכוונה היא לאישור עו"ד ולא אישור
רו"ח.
בסעיף נדרש המציע לצרף אישור או
תעודת עוסק מורשה.

מתקבל

ככל שמדובר בעמותה או חברה
לתועלת הציבור ,יש לצרף את
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סעיף 47.3
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טבלה ראשונה
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.2ד.
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 .3טבלה
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מסמך ג' – נספח 4
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עד מסמך ג' – נספח 5

.19

41
(מסמך
ד')
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–

סעיף 1

מלכ"ר איננו עוסק מורשה ועל כן מבוקש
לבטל דרישה זו ביחס למציע שהינו
מלכ"ר.
נבקש הבהרה בנוגע למונח "מלווה
פדגוגי" הנזכר בסעיף זה.

נבקש הבהרה האם "הח"מ" הכוונה היא
מורשי החתימה של המציע או המציע
עצמו.
מבוקש להוריד את המילים "בניכוי
השתתפות הרשות"
מבוקש לשנות את הדרישה בעמודה
האחרונה למספר טלפון הנייד של "איש
הקשר ברשות" .מדובר על דרישה שאינה
אפשרית היות ומדובר בטלפון אישי של
אנשי הקשר ,שאינם מוכנים להעביר.
מבוקש לשנות דרישה זו למספר הטלפון
במשרד.
בסעיף .2ד .נקבע כי "סכימת הנתונים
המובאים של מספרי המוסדות ומספר
התלמידים לאורך השנים תקבע את
הציון המקסימלי והמינימלי בנושא
הניסיון עבור כל המציעים".
ראשית ,אמירה זו אינה ברורה ומייצרת
פתח לפרשנויות שונות בדבר אופן הניקוד
מקום שיש לתת ודאות מלאה .נבקש
הבהרה האם הציון בניסיון יהיה יחסי בין
המציעים השונים ומה היחס בין מספר
התלמידים למספר המוסדות בהרכבת
הציון המקסימלי.
שנית ,בעמ' הבא נקבע כי "יש לכלול
ולחשב עד כדי  20בתי ספר בכל שנה".
אמירה זו אינה עולה בקנה אחד עם
הקביעה בסעיף .2ד .ונבקש הבהרה
בעניין.
מבוקש למחוק את הדרישה בעמודה
האחרונה בטבלה "נתוני לימודיים על כל
אחד מ 8-בתי הספר" ,בקשר עם שנה"ל
תש"פ ותשפ"א .זאת מכיוון שהדו"חות
עבור שנה"ל תש"פ טרם קיבלו אישור
סופי ואילו שנה"ל תשפ"א טרם
הסתיימה.

נבקש אישורכם להגיש את הנספח על
טבלה זהה עם מקום רב יותר למילוי
בנפרד יחד עם יתר מסמכי ההצעה חלף
מילוי המסמך בחוברת ההצעה.
נבקש אישורכם להגיש את הטבלאות על
טבלות זהות עם מקום רב יותר למילוי
בנפרד יחד עם יתר מסמכי ההצעה חלף
מילוי המסמך בחוברת ההצעה.
מבוקש להבהיר כי את כתב הערבות
(נספח  1למסמך ד') יש לצרף במסגרת
חוברת המכרז ולא באופן נפרד ,ביחד עם
הצעת המחיר.
מבוקש להוסיף תאריך לערבות המכרז

המסמכים כקבוע בסעיפים 4.1.1-
4.1.3
מלווה פדגוגי הוא מנהל הפדגוגיה
מטעם המציע אשר ישתתף
בתהליכים הפדגוגים במוסד,
שאיננו נמנה על הצוות הפדגוגי
של בית-הספר
מדובר בחתימת המציע באמצעות
מורשיי החתימה בתאגיד
נדחה
נדחה:
נדרשים
זמינים

אנשי

קשר/ממליצים

ראו תשובה לשאלה 5

4

נדחה:
הטבלא מתייחסת ל 2-בתי-ספר
שהוצגו לצורך הוכחת תנאי הסף.
נתוני תש"פ כבר פורסמו בפרסום
המשרד של התמונה החינוכית.
נתוני תשפ"א מוצגים ונכונותם
המציע
בחתימת
מאושרת
באמצעות מורשיי החתימה.
מתקבל

מתקבל

כתב הערבות יוגש במעטפת
ההגשה (אין צורך להכניס
למעטפת הצעת המחיר)
מתקבל

כמקובל.

.21

ערבות
מכרז
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3.11.2
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סעיף 4.11

.23

עמ' 54

סעיף 13.4

.24

עמ'  ,54סעיף 13.8
הסכם-
מסמך
ה'

.25

עמ'  57-אישור ביטוח
,58

.26

59

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "על
חשבון תקציב בית הספר".
מבוקש להוסיף סעיף חדש כדלקמן:
"כל החלטה של הועד המנהל,
שמשמעותה במישרין או בעקיפין ,חיוב
הזוכה בהשקעות ו/או בתשלומים נוספים
על הקבועים בהסכם זה ,תחייב הסכמה
בכתב של מורשי החתימה מטעם הזוכה".
מבוקש כי:
המילים" :ועל המפעיל לבחון את
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות
האחריות בהתאם" -יימחקו.
מבוקש כי:
המילים:
תמחקנה.

מתקבל
מתקבל

נדחה

נדחה
"או

מי

מטעם

המפעיל"

מבוקש כי:
אחריות כלפי צד שלישי:
 .1קוד  318יוחלף בקוד .321
 .2מבוקש כי כיסוי הנובע מחומר
זר ..וכו' יוסר מהאישור ויועבר
להתחייבות חוזית וכן כי
תתווסף לו סיפא כדלקמן:
"המוגש ככיבוד ע"י המפעיל".
 .3מבוקש כי קוד  304יימחק לאור
קיומו של קוד .319
מבוקש כי מניין הימים בגין שינוי לרעה/
ביטול יעודכן ל.30-
מבוקש להוסיף תאריך לערבות הביצוע
כמקובל.

.1
.2
.3
.4

מקובל
נדחה
נדחה
נדחה

5

מתקבל

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

