
 

 12/2019מענה לשאלות הבהרה מכרז  פומבי  מס' 

הפעלת חוגים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 

 לאחר שעות הלימודים

 

נבקש את התייחסותכם למציע שהינו עמותה בתנאי סף אין התייחסות מפורטת נבקש  .1

 .לפרט את הנדרש בסעיף זה מעמותה

עמותה אינה נדרשת לספק את המסמכים הרלוונטיים לתאגידים או לעוסקים  תשובה:

. כמו דוגמת אישור ניהול ספרים מורשים, אלא אך ורק את הסעיפים הרלוונטיים עבורה

כן, עמותה נדרשת לספק אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין, מסמכי היסוד 

במשרדי מס ערך  ר מעמד העמותהמטרות העמותה, אישוהמעודכנים של העמותה לרבות 

אישור מאת עורך הדין של העמותה בדבר מעמדה של העמותה, אישור מהבנק של מוסף, 

העמותה בדבר חשבון הבנק של העמותה אליו יועברו התשלומים בגין הביצוע. יודגש כי 

 ההצעה חייבת להיות חתומה על ידי מורשי החתימה של העמותה בלבד. 

 

בסעיף: אופן ההתארגנות ולוחות זמנים;  שצוינונושאים הבאים איפה יש לפרט את ה .2

שיטת הדיווח המוצעת למנהל הפרויקט ולמשרד; אופן בקרת האיכות של הגוף המציע, 

 ?בנפרדלרבות מתן הדיווחים למנהל הפרויקט ולמזמין. האם יש נספח ייעודי או לצרף 

תוכנית עבודה מפורטת עם : אין נספח ייעודי לנושא. על המציע לצרף בנפרד תשובה

  התייחסות לכל הדרישות במכרז.

 

נדרשת חשבונית מס כדין, יש לתת מענה לעמותה שאין לה חשבונית מס אלא דרישת  .3

 תשלום.

: עמותה נדרשת להגיש דרישת תשלום, ולאחר ביצוע התשלום בפועל מהמשרד תשובה

 לעמותה, עליה להעביר לידי המשרד קבלה. 

 

 כספק שעושה שימוש בפורטל הספקים ? ממי מקבלים אישור .4

 : אגף הרכש והלוגיסטיקה במשרד יסדיר את האישור מול הזוכה/זוכים במכרז.תשובה

 

. מה זה ערבות טיב ? זו ערבות 31.12.19בתוקף עד ₪  125,000ערבות המכרז היא על סך  .5

? האם  חודשים 12חדשה שיש להוציא ? מה נוסח ערבות זו שנדרשת להיות לתוקף של עוד 

ימים אחרי  90מהסכום השנתי ותקופה של  5%זו ערבות נוספת על ערבות המכרז )שהיא 

 תום תקופת ההתקשרות( ? לא ברור כל עניין ערבות טיב ומה נדרש מאיתנו.

בכל מקרה שבו קיימת דרישה לאחריות ספק על  על פי הוראות החשב הכללי,: תשובה

המכרזים רשאית לדרוש במסמכי המכרז  טובין, שירותים או מקרקעין, תהיה ועדת

את ערבות הביצוע,  תחליףערבות טיב  מהספק הזוכה להגיש ערבות )להלן: "ערבות טיב"(.



ותהיה בתוקף מתום תקופת ההתקשרות ועד לסיום תקופת האחריות, בהתאם לאמור 

 משווי ההתקשרות, כולל מע"מ, עם הספק.  2%גובה ערבות טיב יהיה עד  במסמכי המכרז.

 
 מה זה פרופיל עסק )האם הכוונה לנספח א ?( ? -תת סעיף א  .6

מתאר בצורה חופשית פרטים אודות המציע הכוונה לנספח א' בתוספת מסמך ה: תשובה

 ופעילותו.

 

כל עותק של המכרז נדרשים שני עותקים חתומים של הסכם ההתקשרות ב –תת סעיף ה  .7

 עותקים חתומים של הסכם ההתקשרות ? 4כלומר צריך לצרף  –)שמוגש בשני עותקים( 

עותקים )חתומים בראשי תיבות( של הסכם ההתקשרות  2סה"כ על המציע לצרף : תשובה

 כאשר אחד מהם מקור והשני העתק.

 

כלל נדרש אישור יש לצרף כבר בשלב המכרז ? בדרך  –אישור ביטוח חתום  –תת סעיף ז  .8

 ביטוח חתום מהמציע הזוכה ולא בשלב המכרז.

על המציע לבדוק כבר בשלב  : אישור ביטוח חתום נדרש רק מהזוכה/זוכים במכרז.תשובה

זה את הנוסח המבוקש במכרז וכן לבחון את העלויות שכן לא יהיה ניתן לשנות מהנוסח 

 במכרז. הלאחר הזכיי

 

מבקשים  –שזה ערבות ביצוע להסכם  2רשם שם נספח ו –טבלת נספחים שיש לצרף למכרז  .9

לוודא שלא צריך לצרף את ערבות הביצוע הזו )כערבות מקורית מופעלת וחתומה על ידי 

 .הבנק( בשלב המכרז או לקבל הבהרה מה נדרש

 : ערבות ביצוע נדרשת רק מהזוכה/זוכים במכרז.תשובה

 

 ₪.מיליון  5-מבקשים להפחית את המחזור הכספי המבוקש מתחת ל .10

על פי ההוראות בכל הקשור לתנאי הסף ישנה דרישה כי למציע הצעה יהיה מחזור : תשובה

המחזור  .כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף הכספי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז

הכספי המבוקש על ידי המשרד במסגרת מכרז זה, נמוך משמעותית מהמחזור אותו יכול 

וזאת במטרה לאפשר למציעים פוטנציאליים  על פי ההוראות המשרד בפועל רשאיהיה 

 . מסיבה זו המשרד דוחה את הבקשה. להגיש הצעות למכרז

 

ומחזורים כספיים נמוכים יותר  2018בשנת ₪ מיליון  5להציג מחזור כספי של מבקשים  .11

 .2016-ו 2017בשנים 

 .10ראה תשובה לשאלה תשובה: 

 
 ייטנות קיץ?על כמה קבוצות מדובר ומה לגבי ק .12

ההערכה מדובר בעשרות קבוצות אם כי המשרד אינו מתחייב להיקף מדויק. : על פי תשובה

 הפעילות נמשכת גם בחודשי הקיץ באותו המתווה.

  



 מה המחיר המינימאלי והמקסימאלי לקבוצה? .13

אין מחיר מינימום ואין מחיר מקסימום. ההחלטה על המחיר נתונה לשיקול דעתו : תשובה

לב המציע כי המשרד רשאי לפסול הצעה הלוקה בחוסר  תשומתשל המציע. הבלעדי 

המלמדת על חוסר יכולתו של המציע לבצע את הפעילות  או , קרי הצעה מפסידניתסבירות

 במחיר שביקש על פי תנאי המכרז.

  

 האם עלות החומרים כלולה בהצעה? .14

במכרז זה אין רכש של ציוד קבוע וציוד זה יסופק על ידי בית הספר. יחד עם זאת, : תשובה

 יש לקחת בחשבון ציוד מתכלה כגון דפי עבודה וחומרי עזר הנדרשים לצורך העברת החוג. 

  

 האם ימי השיא מתומחרים בהצעה או בנפרד?  .15

 ימי השיא יתומחרו על ידי המציע במסגרת ההצעה. : תשובה

 

 בחשיפת ספרים לספק תוכן לסייבר ולחדשנות? מה הצורך  .16

ביקורת המשרד לא ביקש חשיפת ספרים. על פי תנאי המכרז, המשרד רשאי לבצע : תשובה

עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של ה אצל הזוכה בכל הקשור למכרז זה, לרבות ובדיק

 הזוכה

 
 האם ימי השיא מתומחרים בהצעה או בנפרד?  .17

 ימי השיא יתומחרו על ידי המציע במסגרת ההצעה. : תשובה

 

 האם ימי השיא מתומחרים בהצעה או בנפרד?  .18

 ימי השיא יתומחרו על ידי המציע במסגרת ההצעה. : תשובה

 

כמות הקבוצות, כמות בתי הספר  -נודה לקבלת הבהרה לגבי היקף הפעילות המבוקש .19

 ומספר הרשויות בהם יופעלו הקבוצות.

 ההערכה מדובר בעשרות קבוצות אם כי המשרד אינו מתחייב להיקף מדויק.על פי : תשובה

 רשויות מקומיות שונות. 20-מדובר בעשרות בתי ספר שונים בכ

 

מי אחראי על מתן השירותים הקשורים בפתיחת בית הספר  -למכרז 4.14+18.7לגבי סעיף  .20

וכן מה היא הכתובת וסגירתו בתום הפעילות, ניקיון הכיתות, קיום שמירה בהתאם לצורך 

 לטיפול בתקלות בתחומים הללו?

תשובה: הרשויות המקומיות ובתי הספר אחראים באופן מלא על השירותים שיינתנו בבית 

 הספר, לרבות ניקיון, שמירה וכדומה. בכל בית ספר יהיה איש קשר. 

 

כה במרכז מי אחראי על מינוי נציג מטעם בית הספר ועל הפעלתו מול הזו -18.11לגבי סעיף  .21

לצורך מתן אישור שוטף על קיום הפעילות? מה הנוהל במידה והנציג אינו מתמנה כנדרש 

 או לחילופין אינו מבצע את תפקידו?



הרשות המקומית ובית הספר ימנו נציג מטעמם. ככל שלא ימונה נציג, המשרד : תשובה

ד והמשרד יפעל יפנה אליהם בשנית. ככל שהנציג לא ימלא את תפקידו, הזוכה יפנה למשר

 בנושא מול הרשות המקומית ובית הספר, לרבות בדרישה להחלפת הנציג. 

 

מה נוהל העבודה, והתשלום לזוכה, בנוגע לקבוצה אשר הפעלתה מופסקת  -4.12לגבי סעיף  .22

 מסיבה כלשהי בטרם בוצעו מלוא שעות הפעילות המתוכננות?

על כל קבוצה עד למועד הפסקת הפעילות יחסית המשרד ישלם לזוכה תמורה : תשובה

שלה. מרגע שקבוצה תיסגר, המשמעות שפעילותה תיעצר ולא יועבר בגינה יותר תשלום 

 כלשהו. 

 

מה נוהל העבודה, והתשלום לזוכה, במקרה של ירידה בכמות  -4.10בנוגע לסעיף  .23

 המשתתפים בקבוצה במהלך השנה?

משתתפים בקבוצה לא תביא להפסקת הפעילות  8-ירידת כמות המשתתפים עד ל: תשובה

משתתפים תביא לסגירת  8-או לשינוי בתמורה. ירידה בכמות המשתתפים מתחת ל

 הקבוצה ולתשלומים עד למועד הסגירה בפועל. 

 

האם על הזוכה להגיש חשבונית על הפעילות שבוצעה במהלך כל חודש  -22.2בנוגע לסעיף  .24

 תדירות הגשת החשבוניות שונה?או ש

תדירות ההגשה שונה מספק לספק ונתונה גם לשיקול דעתו. היה וספק יבקש : תשובה

 לקבל תשלום מדי חודש, המשרד יסכים לתדירות זו. המשרד יסכים גם לתדירות שונה.

 

 כמה הצעות ניתן להגיש?  .25

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. : תשובה

 

 את הפורטל בנפרד. האם ניתן לתמחר  .26

 לא. הפורטל יתומחר כחלק מהצעת המחיר הכוללת של המציע. : תשובה

 

נבקש לדעת מה היקפו המוערך של המכרז מבחינת כמות קורסים שיועברו בשנה בכל אחד  .27

 : הגליל(.2: הנגב; אזור 1להפעלתו )אזור  םהרלוונטיימהאזורים 

זה והיא תלויה בתוצאות קול קורא תשובה: החלוקה בין האזורים אינה ידועה במועד 

על הספק להיערך מבעוד מועד  שהמשרד יפרסם לרשויות המקומיות להשתתפות בתוכנית.

 לקיום קורסים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית כהגדרתם במסמכי המכרז.

 

 האם ניתן לקבל את הנספחים בפורמט וורד לצורך מילוי והוספת שורות? .28

 לא.תשובה: 


