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 ט"ו טבת תשפ"ב  ראשון יום תאריך:                                                                                                 
                      19/12/2021 

 , לכל המתעניין
 

 בתחומי חינוך, רווחה ונוערמאגר מנחים, רכזים, מטפלים  26/21מכרז פומבי הנדון: 
 1 מס' מסמך הבהרות 

 
 להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון. מתכבדת בזה    (העירייה  -באר יעקב )להלן   תעיריי

  חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.  הומהוו  המכרזלכלל מסמכי  מתווסף  הבהרות זהמסמך 
 

 תשובה שאלה / הבהרה  
מתקנת אינה נדרשת להגיש  מורה להוראה  1

אישור על קיום ביטוחים )מסמך ה', נספח  
 ב'(

 מאושר 

  3האם אני מחויבת למתן שירותים במשך  2
  שנים?  

 במסמך ב':   1.2ראו בסעיף 
נותני השירותים שיכללו במאגר יהיו רשומים בו  

שנים, במהלכם העירייה תהא   3לתקופה של 
להזמין, מעת לעת,    -אך לא חייבת -רשאית

מהזוכים שירותים בתחום עיסוקם הרלבנטי  
ו/או להתקשר עימם בחוזה ארוך טווח למתן  

ידי המנהל  -שירותים לתקופה שתיקבע על
השירותים  שנים.   3המקצועי ושלא תעלה על  

יינתנו בהתאם להוראות החוזה המצורף  
 ובתעריפים המפורטים בו.  

 
  

איפה קיימת התייחסות להגבלת מס'   3
  שעות העבודה מבחינתי?  

ידי המנהל המקצועי  -מסגרת השעות תיקבע על
במסמך ה'   4בסעיף  תצוין בהסכם שייחתם,ו

    בנספח א' במסמך ה' )הסכם(. יפורט  + )הסכם(
מה היקף השעות החודשי של תפקיד ריכוז   4

 בפרויקט מעטפת?  
היקף השעות ייקבע בשלב חתימת החוזה לפי  

 צרכי הרשות ובתיאום עם המנהלת  
 .. חובה לרכוש את החוברתנדחה  מבקשת פטור מרכישת חוברת מכרז 5
מבקשת פטור מהשתתפות במכרז מטעם   6

  140,000 -נמוך משל היקף העסקה שנתי 
 ₪ 

נדחה. חובה להשתתף במכרז ולהיכלל במאגר  
 . כתנאי להמשך מתן שירותים לעירייה

יש להגיש תעודת עוסק פטור תקפה במקום   אני עוסק פטור  7
   ( . 2.1תעודת עוסק מורשה )תנאי סף 

בטבלת המטפלים, תחת מטפלים בהבעה   8
ויצירה, עבור נתיבים להורות גם תואר  

 .ראשון בעבודה סוציאלית רלוונטי

 מאושר 

 
הבלעדי.    הלשיקול דעת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם  העירייה  מובהר, כי  

.  התבצע פרסום באתר האינטרנט של  העירייהמקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות,  
 העירייה באתר בקשר למכרז.  פרסומי  עדכוני והמציעים מתבקשים לעקוב אחר 

 
 בכבוד רב,                                 

 רו"ח דני אורן                               
 מנכ"ל המועצה   

 
 

 המכרז.   מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
 . על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו

 
 

 _______________   _______________   _________________ 
         חתימה + חותמת       שם המציע          תאריך           


