
-08טלפון רק קווי: 
8595100 

 08-8598094פקס: 

www.bney-ayish.muni.il 

ש    “, בני עי 370ת.ד. ‘,  א4הכהנים ‘ רח  

   ש“מועצה מקומית בני עי

Local Council of Bney-Ayish  

 מנכ"ללשכת 

    ________________________________    

  המציעותמת תימה וחח                                                                          

  

 

  2020נובמבר  08 ראשון יום

  למתן שירותי מיצוי תקציבי משרדי חינוך ורווחה  29/2020מכרז פומבי מס' 

  עבור המועצה המקומית בני עי"ש

   1מס'  מסמך הבהרות

 כללי
 

  במסגרת המכרז שצוין לעיל. המועצה שהופנו אללהלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה  .1
מובהר כי, השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי  .2

המציעים השונים. תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש 
  את זהות השואל/הפונה.

אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד  –על ידי יותר ממציע אחד במקרים בהם נשאלה השאלה  .3
 מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.

כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות  .4
 יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז. –ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז 

כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז זה, רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים  .5
 במסמך הבהרות זה וחובה עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בהתאם לתנאי המכרז.

 .הוראות המכרז אשר לא שונו במסמך זה, תעמודנה בתוקפן .6
  המינים כאחד. 2-זכר/ נקבה, אך מתייחסות להוראות הודעה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון  .7

  

  תשובות המועצה לשאלות ובקשות הבהרה

 להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אל המועצה: .8
  
המסמך או הנספח   מס"ד

אליו מתייחסת 
  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלוונטיים

  הצתשובות המוע  נוסח השאלה

טופס  - 1נספח   .1
  הצעה כספית

 -+ מסמך א' 
הזמנה להציע 

  הצעות 

  )42(עמ'  12סעיף 
  )9(עמ'  11.1סעיף 

ישנה סתירה בנוגע לסכום 
  המקסימום בהצעה הכספית.

   ₪ 4,000כתוב  1בנספח 
  .₪ 5,000ואילו במסמך א' כתוב 

נודה לקבלת הבהרה בדבר הסכום 
  הרלוונטי.

סכום המקסימום 
 ₪ 4,000הינו 

לחודש לא כולל 
  מע"מ. 

מפרט  - 2נספח   .2
  השירותים

פגישות  2כפי הכתוב במכרז יבוצעו   5סעיף 
בחודש, כאשר לכל ישיבה יוכן חומר 
רלוונטי ויועבר למועצה, לכן סעיף 

  הפיצויים מיותר.
  נבקש לבטל סעיף זה.

  הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .3
  השירותים

  ניסוח סעיף זה אינו ברור.  7סעיף 
 הסעיף מסתיים במילים "אך לא רק"

  למה כוונתכם? -

הכוונה שאם יהיו 
דו"חות נוספים 
רלוונטיים על 

הקשורים 
לשירותים נשוא 

קשרות זו על תה
 היועץ יהא לבצעם
עפ"י דרישת גזבר 

  . המועצה
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המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת 

  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלוונטיים

  הצתשובות המוע  נוסח השאלה

מפרט  - 2נספח   .4
  השירותים

  חינוך לא רשמי אינו קשור למועצה.  8סעיף 
  נבקש להוריד נושא זה מהסעיף.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .5
  השירותים

פתיחת הסעיף מדברת על הסעות,   9סעיף 
ואילו תתי סעיף א'+ב' מדברים על 

נושא קשור לתחום  -ניצול שעות תקן 
  יסודי.העל 

כיוון ואין למועצה בתי"ס על יסודיים, 
  נבקש לבטל סעיף זה.

 הבקשה נדחית.
ההתקשרות הינה 
התקשרות ארוכת 

יהא שוח וייתכן טו
    חינוך על יסודי. 

מפרט  - 2נספח   .6
  השירותים

למיטב ידיעתנו, אין למועצה עובדי   10סעיף 
הוראה, לכן סעיף הדורש בדיקה של 
רכיבי שכר עובדי הוראה אינו רלוונטי 

  למועצה.
  

    נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .7
  השירותים

למיטב ידיעתנו, אין למועצה בתי"ס   11סעיף 
תיכונים, לכן סעיף הדורש מעקב אחר 
קליטת התלמידים לעומת המנב"ס 

  אינו רלוונטי למועצה.

  נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .8
  השירותים

למיטב ידיעתנו, אין למועצה בתי"ס   16סעיף 
תיכונים, לכן סעיף הדורש בדיקת 
ועריכת פרופיל מורים ורמת שירות 

  לבי"ס אינו רלוונטי למועצה.
  נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .9
  השירותים

למיטב ידיעתנו, אין למועצה בתי"ס   17סעיף 
תיכונים, לכן סעיף הדורש בדיקת 
שאילה והשאלה אינו רלוונטי 

  למועצה.
  

  נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .10
  השירותים

תחום הקולות קוראים הינו פרק בפני   39סעיף 
עצמו ואינו קשור לתחום ההכנסות 

  מחינוך ורווחה. 
טיפול בקולות קוראים דורש עובדים 
עם מיומנות נפרדת מתחום החינוך 

  והרווחה.
נבקש למחוק את המילים "תקצוב 

  קולות קוראים". 

הבקשה נדחית. 
 ליווימחייב סעיף ה

 רפרנט צמוד של
 קולות קוראים של

  . מועצהה

מפרט  - 2נספח   .11
  השירותים

עבור מיצוי הכנסות בתקציבי אבטחת   7+ סעיף  40סעיף 
מוסדות חינוך נדרשת מיומנות 
מיוחדת שאינה קשורה בתקציבי 

  חינוך.
  נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .12
  השירותים

  סעיפים
42-49  

תחום הקולות קוראים הינו פרק בפני 
עצמו ואינו קשור לתחום ההכנסות 

  מחינוך ורווחה. 
בקולות קוראים דורש עובדים טיפול 

עם מיומנות נפרדת מתחום החינוך 
  והרווחה.

  נבקש לבטל סעיף זה.

    הבקשה נדחית.
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המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת 

  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלוונטיים

  הצתשובות המוע  נוסח השאלה

מפרט  - 2נספח   .13
  השירותים

האם קיים במועצה רפרנט / תקציבאי   51סעיף 
  חינוך?

  
  במידה ולא, נבקש לבטל סעיף זה.

באי יתקצאין 
יש  .חינוך במועצה

  רפרנט. 

מפרט  - 2נספח   .14
  השירותים

האחריות להחלפת העובד במקרה של   62+63סעיפים 
  היעדרות הינה של המציע. 

  לכן אין צורך במנגנון קנסות.
  נבקש לבטל סעיפים אלו.

 הבקשה נדחית.

מפרט  - 2נספח   .15
  השירותים

במידה והמועצה מעוניינת לקבל   
שירותים עבור כלל התחומים 

, ללא ביטול 2המפורטים בנספח 
 לעיל,סעיפים כפי שביקשנו בשאלות 

נדרש יהיה להעלות את התמורה 
  המקסימלית באופן משמעותי.

 בקשה נדחית.ה

בנוסח המכרז שפורסם אין   )31(עמ'  60סעיף   הסכם -מסמך ב'   .16
התייחסות לתשלום הפרשי הצמדה 

  למדד.
על מנת לתת שרות מיטבי לאורך 
שנים, יש לעדכן מעת לעת את שכר 
העובדים בהתאם לעליית השכר 
הממוצע במשק, אשר עולה באופן 

  רציף במהלך השנים. 
בהעדר מנגנון כאמור, הדבר עלול 
לגרום לתחלופת עובדים גבוהה ובכך 

  לפגיעה אפשרית ברמת השרות.
אנו מבקשים להוסיף למכרז מנגנון 

דכן, אחת לחצי שנה, את אשר יע
התמורה בהתאם לעליית השכר 

  הממוצע במשק.
צעד זה יוכל לאפשר לזוכה להתאים 
אחת לתקופה את שכר העובדים, דבר 
אשר יוכל לסייע בשמירת כוח אדם 

  מקצועי ומיומן לאורך זמן.
  

 הבקשה נדחית.

.האם יש לציין עבור כל רשות את 1  7.2.1  2טופס מס '   .17
כל השירותים המנוים בסעיף זה 
  לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

. האם נדרש לציין רק רשויות 2
שבהם ניתנים כל השירותים כאמור 
בסעיף או שאפשר שבגין כל שירות 

יהיה לפחות שתי רשויות אשר 
  מלש"ח  35תקציבן השנתי עולה על 

רשום בפירוש 
כי  7.2.1בסעיף 

נדרש להציג ניסיון 
במתן שירותים 
מסוג "מיצוי 
תקציבי משרד 
החינוך ורווחה 

מהתחומים  באחד
 שצוינו בסעיף זה.
אין דרישה לציין 
רק רשויות שבהן 
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המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת 

  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלוונטיים

  הצתשובות המוע  נוסח השאלה

ניתנים כל 
  השירותים. 

 4טופס מס '   .18
תצהיר מטעם בעל 

  תפקיד

האם התצהיר צריך להיות נוכחות   
 עורך דין?

לחתימה בגוף הטופס חסר מקום 
  ולאישור עורך דין במידת הצורך

אין צורך בחתימת 
עו"ד. חובה לצרף 

אסמכתאות 
  כנדרש. 

הזמנה להציע   .19
  הצעות

בסעיף זה מצויין שההצעה לא תעלה   11.1
בתוספת מס ערך מוסף  ₪ 5,000ע"ס 

עצמו מצויין כי  1ואולם בנספח 
 ₪ 4,000הסכום לא יעלה ע"ס 

  בתוספת מס ערך מוסף

בה בסעיף ראה תשו
  לעיל. 1מס' 

הזמנה להציע   .20
  הצעות

אבקש להבהיר האם לצורך ספירת   12.3.3
הרשויות לניקוד איכות תלקחנה 

בחשבון רשויות מעלה אלה שדרושות 
לצורך עמידה בתנאי הסף  דהינו 

  מרשות שלישית אילך?

רשום בפירוש כי 
הניקוד הינו 
מרשות שלישית 

  ואילך.

מפרט  2נספח   .21
  השירותים

הסעיפים מתייחסים לחטיבה עליונה   10,11,12,16,17ב,9
ואולם למועצה אין בית ספר תיכון 
  בבעלות . נבקש לגרוע סעיפים אלו

 הבקשה נדחית.
ראה תשובה בסעיף 

  לעיל.  5

מפרט  2נספח   .22
  השירותים

פרט הינו רחב ביותר וכולל בין המ  
  :תרהי

בי ציטיפול מקיף בכל תק  .א
 החינוך

טיפול מקיף בכל תקציבי   .ב
 הרווחה

טיפול מלא בקולות קוראים   .ג
 לרבות דוחות ביצוע 

 טיפות מלא בתוכנית ניצנים  .ד
טיפול מלא בנושא אבטחת   .ה

 מוס"ח
יציין כי המפרט אינו מדבר 

עלמיצוי הכנסות בלבד אלא 
גם על צד ההוצאות לרבות 

 ניתוח מטצ'ינג 
אומדן השעות שנדרש לטיפול בכל 

שעות  50-הנושאים הינו להערכתנו כ
  בחודש כדלקמן

  
  שעות 15חינוך    

  שעות 10רווחה    
  שעות 5שמירה   
  שעות 5ניצנים   

  שעות 5ק"ק        
  שעות 10תקציב    
  שעות 50סה"כ      

   

השאלה אינה 
  ברורה ונדחית. 
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המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת 

  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלוונטיים

  הצתשובות המוע  נוסח השאלה

מסמך א הזמנה   .23
  להציע הצעות 

אבקש להבהיר אם הרשויות לצורך     12.3.3סעיף 
 3-ו 1,2הוכחת רכיבי איכות השונים 

דהינו האם נדרש הם רשויות אחרות 
, 1רשויות בשביל רכיב איכות  7להציג 

רשויות אחרות בשביל  10לאחר מכן 
רשויות  10ולבסוף  2רכיב איכות 

  3אחרות בשביל רכיב איכות 

לעניין הניקוד 
בסעיף זה, מציע 
שהוכיח מתן 

 3-4שירותים עבור 
, 5%רשויות יקבל 

מציע שיוכיח מתן 
 5-6שירותים עבור 

רשויות יקבל ניקוד 
וכן  7%גבוה יותר 

הלאה כמצוין 
  בטבלה. 

 3מסמך ב נספח   .24
אישור קיום 

  ביטוחים

האם סכום הכיסוי של אחריות   
הינו למקרה  מלש"ח 2מקצועית בסך 

   .או לתקופה

ולתקופת  למקרה
 12ביטוח בת 

  . חודשים

הבנק מבקש לשנות את נוסח הערבות     נוסח ערבות  .25
כך שהשם והכתובת של הבנק יופיעו 

  בכותרת ולא בגוף הערבות.

  הבקשה נדחית.

  
 

  
  

  בברכה,
  

  איל דפנה
  מנכ"ל המועצה

  
                                                                                                                                                  


