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 לקבלת הצעות לרכישת ערכות פעילות עבור אוכלוסייה השוהה בבידוד מרוכז  2020/02' מס פומבי מכרז –מענה לשאלות הבהרה 

 ברשויות המקומיות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית

פרק וסעיף  מס"ד
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

 1.1סעיף   .1
הגדרת 

"העבודות" 
 21.4וכן, סעיף 

החלוקה של הציוד? האם זה ארצי או  אזורימה 
 שניתן לחלק רק אזורי?

במועד המכרז ועל המציע  ידועיםאזורי החלוקה אינם 
לקחת בחשבון שהחלוקה יכולה להיות בכל רחבי הארץ 

 יוכרו כמרכזי בידוד. אשרבהתאם למיקומי האתרים 

מה הפריטים עליהם יש לתת את המחירים? יש  4.11סעיף   .2
 שאנו בוחרים את המוצרים?סל שקבעתם או 

 המציע בוחר את הפריטים באופן עצמאי לחלוטין.

ערכות עבור פעילות  100ש ביכולתנו להכין י 4.8סעיף   .3
 .13-18חינוכית לילדים בגילאים 

הפעילות דורשת מפעיל שיעביר את הפעילות 
-13לקבוצות, רצוי בגילאים קרובים )למשל 

15,16-18.) 
מועברת בצורת סדנא הפעילות החינוכית 

 שאורכה שעתיים.
 הנושאים שאנו מתעסקים בהם רבים ומגוונים: 

תרבות הצריכה, חברות ובריונות  -תרבות הנוער
 .במסכים, דימוי עצמי, דימוי גוף ועוד

רב תרבותיות, זהות יהודית  -החברה הישראלית
 וישראלית, דמוקרטיה, כלכלה וחברה

קטיביזם, מי כוחו של הנוער לשנות, א -מנהיגות
 הוא מנהיג/ה, עבודת צוות ועוד.

ברצוני לדעת האם ההצעה הזאת רלוונטית 
 והאם כדאי לי לנסות לגשת למכרז?

שהמכרז כולל  מאחרלמכרז זה   רלוונטיתהצעה זו אינה 
נדרש המציע ערכות ללא מרכיבי הפעלה. כמו כן חלוקת 

לתת מענה לכל קבוצות הגילאים ולא לקבוצת גיל אחת 
 .כהגדרתן במסמכי המכרז שתייםאו 

 

 האם תרצו ערכות משחק מחשב? 4.11סעיף   .4
 ?ות יצירה משולבת עם דברים נוספיםאו ערכ

 

ערכות מחשב אינן מתאימות למאפייני המכרז מאחר 
ואין במרכזי הבידוד חדרי מחשבים ו/או מחשבים לכלל 
המבודדים עבורם מיועדות הערכות כהגדרתן. ניתן 

 יצירה.לשלב ערכות 
 מאות ערכות פעילותהערכת המשרד היא כי יירכשו  ?האם ניתן לקבל הערכת כמות 4.6סעיף   .5

. מבחינה ג'-ולבידוד מדגם א', אלפי ערכות מדגמים ב' 
ערכות מכל קבוצת גיל. יחד  100-כמותית יש להתחייב ל
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עם זאת אין התחייבות לרכישת מספר כלשהו של ערכות 
 לקבוצת גיל מסוימת.

-ו 4.6סעיפים   .6
4.7 

גילאים יש להציע לאיזה כמות אנשים, ולאילו 
 את ערכות הפעילות

 וכן, הפניות לסעיפים במכרז. 4ראה מענה לשאלה 

  4.11סעיפים   .7
 4.15-ו 4.13

ערכות  5-גיש הצעה לההאם ניתן ל .1
, אך שערכה מסוימת (דגם א') שונות כמבוקש

 תתאים ליותר מקבוצת גיל אחת ? 
ערכות  5 –תן להגיש יותר מ האם ני .2

 ?(דגם א') שונות

קחת בחשבון כי ייתכן ולא יהיה כלל . כן. על המציע ל1
 ביקוש לערכה מסוימת. 

דגמים עבור  5-. המציע רשאי להגיש הצעה ל2
דגמים עבור האוכלוסייה  5האוכלוסייה החילונית, 

דגמים עבור אוכלוסיית המיעוטים,  5-דתית/חרדית ו
 אם כי אין חובה כזו.

נבקש לשנות סעיף זה, כך שבפעימה הראשונה  4.9סעיף   .8
המציעים יהיה להתחייב לזמן אספקה  בלבד, על

עבודה, זאת בשל הצורך  ימי 6שלא יעלה על 
הערכות  בהערכות מיוחדת לאחר זכיה להרכבת

הראשוניות ובהזמנת משלוחים. בפעימות 
המציעים יתחייבו על זמן אספקה בתוך  הנוספות

לאילוצים שיגרמו בשל  ימי עבודה, בכפוף 3
 בנושא. הממשלה משבר הקורונה, והנחיות

 ימי עבודה. 3הפעימה הראשונה מתוכננת לפרק זמן של 

נבקש לשנות סעיף זה, כך שהמציע יידרש  5.13סעיף   .9
ימי  6המכרז מלאי בטווח זמן של  להעמיד לטובת

 הסכם ההתקשרות עבודה מיום החתימה על

 .8ראה תשובה לשאלה 

 18.6סעיף   .10
)טבלת אמות 

 המידה(

זה, כך שהניקוד יינתן בגין נבקש לשנות סעיף 
 מספר הערכות

 ימי עבודה. 6אותו יכול המציע להעמיד בתוך 

 .8ראה תשובה לשאלה 

מבקשים להבהיר את הדוגמה. להבנתנו היא  5.11.2סעיף   .11
 איננה ממחישה את המופיע בסעיף

 12שנה )בתנאי סף זה נדרש המציע להיות בעל וותק של 
חודשים(. על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה על 

 המציע וותקלמלא את נספח ג'. המשרד יבחן את המציע 
 הערכות ללקוחותיו.בהתאם למועדי אספקת 

מבקשים להבהיר את תוכן המשפט :"סופקו  5.12סעיף   .12
 6למזמין במשך תקופה שלא עלתה על 

 חודשים"

הזמנה אחת לא אספקה בפועל של ערכות במסגרת 
ערכות  100חודשים. לדוגמא: לקוח הזמין  6תעלה על 

והספק סיפק את הערכות בחגי תשרי וחג  ₪ 200בשווי 
מלא את נספח ג' לצורך הוכחת הפסח. על המציע ל

 בתנאי סף זה. עמידתו

 18.6סעיף   .13
)טבלת 

בפרמטר פריסה גאוגרפית ברשויות מקומיות 
מבקשים להבהיר שגם עובדי המציע או קבלני 

. סעיף לצורך הניקוד ניתן לציין מקומות שהמציע שוכר
 לנספח א' תוקן. 2
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הפרמטרים 
 לניקוד(

משנה שלו הפרוסים ברשויות מקומיות שונות 
יכללו במסגרת ניקוד פרמטר זה )למרות שאינם 

בבעלות המציע( מבוקש מהמשרד שלצורך 
פרמטר זה בתנאי הסף יחושב גם שטח של 

 150-גדול מהמציע או של בעלי מניות במציע ש
בבעלות המציע )למשל, אם  אדווקמ"ר אך אינו 

המציע או בעל המניות של המציע שוכר את 
 המקום(

 18.6סעיף   .14
)טבלת 

הפרמטרים 
 לניקוד(

קיים פער גדול מדי בין ניקוד מלאי הערכות 
על המציע לספק. כך לבין אומדן הערכות ש

נקודות באומדן יקבל מי שבאפשרותו  30למשל, 
ערכות ומעלה בזמן שמגוף המכרז  2001לספק 

 לא משתמע שזאת הכמות אליה המשרד מכוון

המציע מקבל ניקוד  ,כך ,ככל שמלאי הערכות גדול יותר
להגדיל את להרחיב וגדול יותר. ייתכן והמשרד יבקש 

כמות הערכות ואשר על כן, נקבע הניקוד בהתאם לצורך 
 ככל שיידרש. 

מבוקש מהמשרד ליתן מקדמה לצורך רכש  ב'20סעיף   .15
 50% -הפריטים בערכות בגובה כ

תשלום יבוצע לספק בהתאם לפרק התמורה במכרז 
 ובהסכם ההתקשרות לאחר אספקה כמפורט שם.

קיומו של ההליך המכרזי. סעיף זה מייתר את  21.2סעיף   .16
מבקשים לשקול אותו שנית בהיבטים 

 המשפטיים

המשרד רשאי לבטל את המכרז כפי שיימצא לנכון. 
המשרד יבחן את כלל הבקשות שיוצעו במסגרת המכרז 

. מימוש המכרז 21.5ויבחר מספר זוכים כאמור בסעיף 
 מותנה בקיומו של תקציב.

לא נדרשת הגשת ערבות  .תוקנו 21.9-ו 21.8סעיף  ברלא ברור באיזו ערבות מדו 21.8סעיף   .17
 למכרז.

מבוקש מהמשרד לשלוח מענה בדבר קבלת  28סעיף   .18
 ההצעות

המשרד יעדכן את כלל המציעים במכרז באשר לתוצאות 
 ההליך המכרזי.

פרק הזמן שבין קבלת התשובות לשאלות  28.4סעיף   .19
ימים  8ההבהרה לבין הגשת ההצעה הינו 

שכולם ימי שישי, חג וחול המועד. על כן 
מתבקש המשרד לדחות את מועד הגשת 

 ויינתנההצעות. מבוקש מהמשרד שככל שלא 
באפריל אלא אחרי  7-תשובות ע"י המשרד עד ה

 באפריל, ידחה בהתאם מועד הגשת המכרז 7 -ה

 07.05.2020המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 
 למכרז תוקן. 28.4סעיף  .12:00בשעה 

 .יג20סעיף   .20
למכרז וסעיף 

לנספח  6.4
 י"ט

מבוקש מהמשרד ליתן הסבר במה דינו של 
המע"מ שונה מיתר המיסים שיתכן ואולי יהיה 

 בהם שינוי

המשרד אינו מתערב במיסים שעל הספק לשלם לרשויות 
 שיחולהמס. המשרד יתאים את גובה התמורה ככל 

 שינוי בשיעור המע"מ. 
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 14סעיף   .21
 לנספח י"ט.

מבוקש מהמשרד לנסח מחדש את הסעיף כך 
שיקוים בו עיקרון השוויון בנושא הסבת זכויות 

 הן של הזוכה והן של המשרד

 זכות כלשהי מזכייתו.הזוכה אינו רשאי להסב 

האם המוצרים חייבים להיות פיזיים או האם  4.11סעיף   .22
אפשר להציע גם מוצרים דיגיטליים כמו 

 סדנאות מקוונות וכדומה?

על המוצרים להיות פיזיים ולאפשר למבודדים שאין 
 ברשותם אמצעים אלקטרוניים לצורך שימוש בערכה.

האם עסק שיש לו מכירות רבות )מאות/אלפי  5סעיף   .23
רכישות בחודש( יכול לגשת למכרז גם אם 

המכירה היא לבודדים ולא לארגון יחיד? מדובר 
בלקוחות שללא ספק יוכלו לעמוד בביקושים 

 ובהזמנה בהיקפים שאתם מכוונים אליהם.

 5על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 
 למכרז.

ם שלא עומדים בתנאי המכרז האם עסקי 5סעיף   .24
מסיבות טכניות יכולים להציע הצעה שתיבדק 

או שהכל יידחה על הסף? יש לקוחות מצויינים 
שמבחינה טכנית נופלים בהגדרות הקטנות של 

המכרז, ואני חושב שבתקופה כזו של משבר 
כדאי לתת )לפחות לשמוע :(( גם את העסקים 

 הזעירים.

ם העונים על כל תנאי מציעירק ז רשאים להשתתף במכר
 למכרז. 5. ראה סעיף במצטבר, הסף

 3.4.1סעיפים   .25
 3.5-ו

האם יש התחייבות מינימלית לכמות ערכות 
 מצד המשרד?

המשרד יגדיר ויקבע את מספר ערכות הפעילות 
ההתקשרות תהיה בכפוף שבכוונתו לרכוש וכן, 
 להקצאת תקציב מתאים. 

חלופות האם יש אפשרות להציג ערכות עם  4.11.2  .26
 למוצרים דומים?

כלומר: אם )לדוגמה( הכנסתי לערכה מסוימת 
ובפועל בזמן האספקה  Xמשחק מונופול מחברה 

היתה כמות קטנה יותר מהביקוש אז לחלק 
מהמוצרים אתן חלופות של מוצרים דומים 

, כמובן, Yמיצרן אחר, כלומר מונופול  מחברה 
איכות ובמחיר למוצר ב מוצר שדומה באופי,

. )כמובן שאפרט את כלל סוגי פיע בערכההמו
 המוצרים וחלופותיהם בהגשת המכרז(

 האם זה אפשרי?

או  מלאי קייםלגביהן  אשר על המציע להציע ערכות
חלופות תאושרנה רק התכנות למלאי כאמור במכרז. 

מוגדרת  הקבוצת אוכלוסייבעבור התאמה ל
 )חרדים/דתיים/מיעוטים(.

http://www.negev-galil.gov.il/


 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-5- 
שד'  שפט,  מ ת  מו ת א מלך  בי ה : , 8שאול  ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

 5.11סעיפים   .27
 5.12-ו

יש אפשרות להגיש את המכרז במידה האם 
והניסיון במכירת חבילות שי, מתנות ושוברים 

 לחג שונה באופיו מהתיאור המפורט במכרז?

על המציע להיות בעל ותק וניסיון כאמור בתנאי הסף 
. אין חובה כי הניסיון והוותק יהיו בעבור 5שבסעיף 

 ערכות דומות למפרט המכרז.
טלפוני לשאלות ספציפיות על האם יש מענה  16סעיף   .28

 התאמה למכרז?
 לא. שאלות הבהרה בכתב בלבד.

הדרישה לאספקה תהיה בהתאם למציאות הדינמית של  האם יש צפי קרוב לדרישה?   .29
בהתאם להחלטות  ,נגיף בישראל וכןתנהגות הה
 .בנושא ממשלהה

 15סעיף   .30
 .1וסעיף 

משך ההתקשרות הינה שנה, מה קורה במידה 
חוזר לתפקוד רגיל, האם יכולה להיות והשוק 

 דרישה במסגרת השנה?

ככל שלא  למכרז. 1ראה הגדרת "בידוד מרוכז" בסעיף 
יוכרו מרכזי בידוד על ידי רשויות המדינה, הרי שלא 

 יוזמנו ערכות מהספק.
מה קורה במידה ואחד מהצדדים רוצה לסיים  19סעיף   .31

 את ההתקשרות ? מה ההשלכות?
הסכם כן, ו 19, 18, 16, 15.4-15.6ראה סעיפים 

 .)נספח י"ט( ההתקשרות
יות של הרכב והאם ניתן להציע מספר אפשר 4.11.2  .32

? מספר אופציות בהרכבים שונים  הערכה
? עם פירוט מלא של איםלאותה קבוצה של גיל

 .כל ערכה

 .26ראה מענה לשאלה 

לא  –כפי שידוע ישנם המון מוצרים שמיובאים  4.11.2  .33
. השאלה אם מאותו הסוג 100תמיד יש לספק 

אפשרי להציע מוצר דומה שווה ערך זהה 
 במקום ?

 .26ראה מענה לשאלה 

-ו 4.7-4.11  .34
18.5 

. חייבים להגיש הצעות לכל הקבוצות לפי הנוסח
אפשר להגיש הצעות לא לכל השאלה אם 

מתמחים ? רק לטווח הגילאים שאנו הקבוצות
 .בהם ? מדובר כמעט על כולם

, אך לדגם קבוצות הגיללהציע הצעות לחלק מ לא ניתן
 ניתן להציע הצעות לדגם אחד, שניים או שלושה דגמים

 .המפורטים במכרז

אם ההצעה שאני מגישה היא עבור ערכות מסוג  5.12סעיף   .35
 .ב

 200האם עדין צריך את המשלוח ערכות בשווי 
 )ביצעתי כזו הזמנה בהיקף כזה פעם אחת( ₪

 50כי יש אלפי ערכות ששלחתי בסכומים של 
 .₪ש"ח  ומאה 

המציעים לעמוד בכלל תנאי הסף המפורטים על 
 למכרז. 5.12במסמכי המכרז, ראו בין היתר, סעיף 

האם ניתן להגיש  בהתאם למכרז שעודכן, 18.5סעיף   .36
)ללא ערכות  ערכות מסוג ב ומסוג ג?הצעות ל

 סוג א(

רשאי להגיש הצעות לדגם אחד בלבד, לשני מציע  כן.
 , על פי שיקול דעתו.דגמים ולשלושה דגמים

http://www.negev-galil.gov.il/
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ו בטרם בוצעעוד כבר הצעה למכרז הגשתי  5.5סעיף   .37
עליי מה . ערכות גמידשינויים במכרז והוספו 

 ?לעשות

ועדכונים לב המציעים כי במכרז בוצעו שינויים שומת ת
של הצעה אשר דינה  הסר ספק,מען ל .במסמכי המכרז

המענה פורסם בטרם קודם לעדכון המכרז והוגשה 
 בלנהשתתקהצעות רק  .פסילה –לשאלות ההבהרה 

על ידי המשרד לאחר פרסום המענה לשאלות ההבהרה 
משרד על גבי מסמכי המכרז אינטרנט של הבאתר ה

  .התיבדקנ –העדכני ביותר םבנוסח
קודם עוד  ל"הדואלתיבת הגיש הצעה כבר אשר ציע מעל 

 פרסום המענה לשאלות ההבהרהעדכון המכרז ול
 צעה חדשהלהגיש ה - להתמודד במכרז  ומבקש

 .במלואה
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