מועצה מקומית ב י עי“ש
Local Council of Bney-Ayish

לשכת מ כ"ל
יום ראשון  08ובמבר 2020

מכרז פומבי מס'  29/2020למתן שירותי מיצוי תקציבי משרדי חי וך ורווחה
עבור המועצה המקומית ב י עי"ש
מסמך הבהרות מס' 1
כללי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופ ו אל המועצה במסגרת המכרז שצוין לעיל.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אי ן זהות בהכרח ל וסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי
המציעים השו ים .תיקו י ה וסח שהוכ סו ,מקום שהוכ סו ,ועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש
את זהות השואל/הפו ה.
במקרים בהם שאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת ל וסח אחד
מתוך כלל השאלות הדומות ש שאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות מש ות
ו/או מוסיפות ו/או מתק ות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז זה ,רואים אותו כמי שמסכים לת אים כפי שהם מפורטים
במסמך הבהרות זה וחובה עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בהתאם לת אי המכרז.
הוראות המכרז אשר לא שו ו במסמך זה ,תעמוד ה בתוקפן.
הוראות הודעה מ וסחות מטעמי וחות בלשון זכר /קבה ,אך מתייחסות ל 2-המי ים כאחד.

תשובות המועצה לשאלות ובקשות הבהרה
 .8להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופ ו אל המועצה:
מס"ד

המסמך או ה ספח פרק
מתייחסת רלוו טיים
אליו
ההבהרה
ספח  - 1טופס סעיף ) 12עמ' (42
סעיף ) 11.1עמ' (9
הצעה כספית
 +מסמך א' -
להציע
הזמ ה
הצעות

.2

ספח  - 2מפרט סעיף 5
השירותים

.3

ספח  - 2מפרט סעיף 7
השירותים

.1

וסעיף

תשובות המועצה

וסח השאלה

לסכום סכום המקסימום
ב וגע
סתירה
יש ה
הי ו ₪ 4,000
המקסימום בהצעה הכספית.
לחודש לא כולל
ב ספח  1כתוב ₪ 4,000
מע"מ.
ואילו במסמך א' כתוב .₪ 5,000
ודה לקבלת הבהרה בדבר הסכום
הרלוו טי.
כפי הכתוב במכרז יבוצעו  2פגישות הבקשה דחית.
בחודש ,כאשר לכל ישיבה יוכן חומר
רלוו טי ויועבר למועצה ,לכן סעיף
הפיצויים מיותר.
בקש לבטל סעיף זה.
הכוו ה שאם יהיו
יסוח סעיף זה אי ו ברור.
וספים
הסעיף מסתיים במילים "אך לא רק" דו"חות
על
רלוו טיים
 למה כוו תכם?הקשורים
שוא
לשירותים
התקשרות זו על
היועץ יהא לבצעם
עפ"י דרישת גזבר
המועצה.
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מס"ד

המסמך או ה ספח פרק
מתייחסת רלוו טיים
אליו
ההבהרה
סעיף 8
ספח  - 2מפרט
השירותים

.5

ספח  - 2מפרט סעיף 9
השירותים

.6

ספח  - 2מפרט סעיף 10
השירותים

.7

ספח  - 2מפרט סעיף 11
השירותים

.8

ספח  - 2מפרט סעיף 16
השירותים

.9

ספח  - 2מפרט סעיף 17
השירותים

.10

ספח  - 2מפרט סעיף 39
השירותים

.11

ספח  - 2מפרט סעיף  + 40סעיף 7
השירותים

.12

ספח  - 2מפרט סעיפים
42-49
השירותים

.4

וסעיף

תשובות המועצה

וסח השאלה
חי וך לא רשמי אי ו קשור למועצה.
בקש להוריד ושא זה מהסעיף.

הבקשה דחית.
דחית.
הבקשה
ההתקשרות הי ה
התקשרות ארוכת
טווח וייתכן שיהא
חי וך על יסודי.

פתיחת הסעיף מדברת על הסעות,
ואילו תתי סעיף א'+ב' מדברים על
יצול שעות תקן  -ושא קשור לתחום
העל יסודי.
כיוון ואין למועצה בתי"ס על יסודיים,
בקש לבטל סעיף זה.
למיטב ידיעת ו ,אין למועצה עובדי הבקשה דחית.
הוראה ,לכן סעיף הדורש בדיקה של
רכיבי שכר עובדי הוראה אי ו רלוו טי
למועצה.
בקש לבטל סעיף זה.
למיטב ידיעת ו ,אין למועצה בתי"ס הבקשה דחית.
תיכו ים ,לכן סעיף הדורש מעקב אחר
קליטת התלמידים לעומת המ ב"ס
אי ו רלוו טי למועצה.
בקש לבטל סעיף זה.
למיטב ידיעת ו ,אין למועצה בתי"ס הבקשה דחית.
תיכו ים ,לכן סעיף הדורש בדיקת
ועריכת פרופיל מורים ורמת שירות
לבי"ס אי ו רלוו טי למועצה.
בקש לבטל סעיף זה.
למיטב ידיעת ו ,אין למועצה בתי"ס הבקשה דחית.
תיכו ים ,לכן סעיף הדורש בדיקת
שאילה והשאלה אי ו רלוו טי
למועצה.
בקש לבטל סעיף זה.
תחום הקולות קוראים הי ו פרק בפ י
עצמו ואי ו קשור לתחום ההכ סות
מחי וך ורווחה.
טיפול בקולות קוראים דורש עובדים
עם מיומ ות פרדת מתחום החי וך
והרווחה.
בקש למחוק את המילים "תקצוב
קולות קוראים".
עבור מיצוי הכ סות בתקציבי אבטחת הבקשה דחית.
מוסדות חי וך דרשת מיומ ות
מיוחדת שאי ה קשורה בתקציבי
חי וך.
בקש לבטל סעיף זה.
תחום הקולות קוראים הי ו פרק בפ י הבקשה דחית.
עצמו ואי ו קשור לתחום ההכ סות
מחי וך ורווחה.
טיפול בקולות קוראים דורש עובדים
עם מיומ ות פרדת מתחום החי וך
והרווחה.
בקש לבטל סעיף זה.

דחית.
הבקשה
הסעיף מחייב ליווי
צמוד של רפר ט
קולות קוראים של
המועצה.
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מס"ד

המסמך או ה ספח פרק
מתייחסת רלוו טיים
אליו
ההבהרה
ספח  - 2מפרט סעיף 51
השירותים

.14

ספח  - 2מפרט סעיפים 62+63
השירותים

.15

ספח  - 2מפרט
השירותים

.16

מסמך ב'  -הסכם

סעיף ) 60עמ' (31

.17

טופס מס ' 2

7.2.1

.13

וסעיף

תשובות המועצה

וסח השאלה

האם קיים במועצה רפר ט  /תקציבאי אין תקציבאי
חי וך?
חי וך במועצה .יש
רפר ט.
במידה ולא ,בקש לבטל סעיף זה.
האחריות להחלפת העובד במקרה של הבקשה דחית.
היעדרות הי ה של המציע.
לכן אין צורך במ ג ון ק סות.
בקש לבטל סעיפים אלו.
במידה והמועצה מעו יי ת לקבל הבקשה דחית.
שירותים עבור כלל התחומים
המפורטים ב ספח  ,2ללא ביטול
סעיפים כפי שביקש ו בשאלות לעיל,
דרש יהיה להעלות את התמורה
המקסימלית באופן משמעותי.
ב וסח המכרז שפורסם אין הבקשה דחית.
התייחסות לתשלום הפרשי הצמדה
למדד.
על מ ת לתת שרות מיטבי לאורך
ש ים ,יש לעדכן מעת לעת את שכר
העובדים בהתאם לעליית השכר
הממוצע במשק ,אשר עולה באופן
רציף במהלך הש ים.
בהעדר מ ג ון כאמור ,הדבר עלול
לגרום לתחלופת עובדים גבוהה ובכך
לפגיעה אפשרית ברמת השרות.
א ו מבקשים להוסיף למכרז מ ג ון
אשר יעדכן ,אחת לחצי ש ה ,את
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.
.1האם יש לציין עבור כל רשות את
כל השירותים המ וים בסעיף זה
לצורך הוכחת עמידה בת אי הסף
 .2האם דרש לציין רק רשויות
שבהם ית ים כל השירותים כאמור
בסעיף או שאפשר שבגין כל שירות
יהיה לפחות שתי רשויות אשר
תקציבן הש תי עולה על  35מלש"ח

בפירוש
רשום
בסעיף  7.2.1כי
דרש להציג יסיון
שירותים
במתן
"מיצוי
מסוג
משרד
תקציבי
ורווחה
החי וך
באחד מהתחומים
שצוי ו בסעיף זה.
אין דרישה לציין
רק רשויות שבהן
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לשכת מ כ"ל
וסעיף

תשובות המועצה

וסח השאלה

מס"ד

המסמך או ה ספח פרק
מתייחסת רלוו טיים
אליו
ההבהרה

.18

טופס מס ' 4
תצהיר מטעם בעל
תפקיד

.19

הזמ ה להציע
הצעות

11.1

.20

הזמ ה להציע
הצעות

12.3.3

.21

ספח  2מפרט
השירותים

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

.22

ספח  2מפרט
השירותים

ית ים
השירותים.

כל

האם התצהיר צריך להיות וכחות
עורך דין?
בגוף הטופס חסר מקום לחתימה
ולאישור עורך דין במידת הצורך

אין צורך בחתימת
עו"ד .חובה לצרף
אסמכתאות
כ דרש.

בסעיף זה מצויין שההצעה לא תעלה
ע"ס  ₪ 5,000בתוספת מס ערך מוסף
ואולם ב ספח  1עצמו מצויין כי
הסכום לא יעלה ע"ס ₪ 4,000
בתוספת מס ערך מוסף
אבקש להבהיר האם לצורך ספירת
הרשויות ל יקוד איכות תלקח ה
בחשבון רשויות מעלה אלה שדרושות
לצורך עמידה בת אי הסף דהי ו
מרשות שלישית אילך?

ראה תשובה בסעיף
מס' 1לעיל.

רשום בפירוש כי
הי ו
ה יקוד
מרשות שלישית
ואילך.
דחית.
הבקשה
ראה תשובה בסעיף
 5לעיל.

המפרט הי ו רחב ביותר וכולל בין השאלה אי ה
היתר:
ברורה ו דחית.
א .טיפול מקיף בכל תקציבי
החי וך
ב .טיפול מקיף בכל תקציבי
הרווחה
ג .טיפול מלא בקולות קוראים
לרבות דוחות ביצוע
ד .טיפות מלא בתוכ ית יצ ים
ה .טיפול מלא ב ושא אבטחת
מוס"ח
יציין כי המפרט אי ו מדבר
עלמיצוי הכ סות בלבד אלא
גם על צד ההוצאות לרבות
יתוח מטצ'י ג
אומדן השעות ש דרש לטיפול בכל
ה ושאים הי ו להערכת ו כ 50-שעות
בחודש כדלקמן
חי וך  15שעות
רווחה  10שעות
שמירה  5שעות
יצ ים  5שעות
 5שעות
ק"ק
תקציב  10שעות
סה"כ  50שעות
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מס"ד

המסמך או ה ספח פרק
מתייחסת רלוו טיים
אליו
ההבהרה
מסמך א הזמ ה סעיף 12.3.3
להציע הצעות

.24

מסמך ב ספח 3
קיום
אישור
ביטוחים

.23

.25

וסח ערבות

וסעיף

תשובות המועצה

וסח השאלה
אבקש להבהיר אם הרשויות לצורך
הוכחת רכיבי איכות השו ים  1,2ו3-
הם רשויות אחרות דהי ו האם דרש
להציג  7רשויות בשביל רכיב איכות ,1
לאחר מכן  10רשויות אחרות בשביל
רכיב איכות  2ולבסוף  10רשויות
אחרות בשביל רכיב איכות 3

ה יקוד
לע יין
בסעיף זה ,מציע
מתן
שהוכיח
שירותים עבור 3-4
רשויות יקבל ,5%
מציע שיוכיח מתן
שירותים עבור 5-6
רשויות יקבל יקוד
גבוה יותר  7%וכן
כמצוין
הלאה
בטבלה.

האם סכום הכיסוי של אחריות למקרה ולתקופת
מקצועית בסך  2מלש"ח הי ו למקרה ביטוח בת 12
או לתקופה.
חודשים.
הב ק מבקש לש ות את וסח הערבות הבקשה דחית.
כך שהשם והכתובת של הב ק יופיעו
בכותרת ולא בגוף הערבות.

בברכה,
איל דפ ה
מ כ"ל המועצה
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