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הנדון :קול קורא להקמת מאגר ספקים מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)  -הודעה מספר 1
פרוייקט "שיקום שכונות חוזר"

בהמשך לקול הקורא שבנדון ולמסמכי המכרז שפורסמו ביום  1/13010/33ובמענה לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בידי ועדת המכרזים עד ליום זה ,מצ"ב תשובות
ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לוועדת המכרזים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
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כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם המזמין או ועדת המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .
השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו
מטעם ועדת המכרזים  ,ככל שיישלחו.
האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בכבוד רב,
ד"ר מאיר אורנשטיין ,מנהל כללי

מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
העתק :חברי ועדת המכרזים

התשובה
כן ,אם אחד לפחות מהחברים בעמותה (בעלי המניות
בחברה לתועלת הציבור) עומד בעצמו בכל התנאים
והדרישות ולחלופין יוכח כי הפעילות הקודמת
התמזגה לתוך העמותה

השאלה
אנו פועלים מזה שנים תחת
המתנס ומשנת  0/34אנו
מאוגדים כעמותה ,האם אנו
עומדים בדרישה של פעילות
רצופה מ ?0/31 -
כיצד יש למלא את הפרטים כל חלקי המכרז ,למעט נספח .3א' ,יש למלא בכתב יד 3.1.3
בטופסי ההצעה שהנם קובץ ברור ע"ג הטופס.
לנספח  3א' ,יש לצרף קובץ מודפס (אפשר לערוך ב -
?PDF
 ,)wordשימנה את פרטי היועץ השכלת היועץ במבנה
המפורט בנספח .3א' המופיע במכרז ובתיקון לו.
בנספח . 3א ירשם בכתב יד בחלקים הרלוונטים :פרטי
היועץ והשכלת היועץ ,כי מצורף פירוט בנפרד.
יתר הפרטים בנספח .3א' ימולאו בכת ב יד ברור.
ההצהרה על אמיתות המידע ואימות עוה"ד ירשמו גם
3.0

סעיף

האם מצופה שאנו נמלא
בנספח 1א את כלל היועצים
שאנו מציעים לתכנית או
שנמלא פרטים על העמותה?
האם גוף ההצעה שההוראות
להגשתה מופיעות בסעיף 1.1
(עמוד  ) 6היא נספח 1א'?
האם יש לפרט לגבי כל אחד
מהמדריכים המיועד להשתתף
בפעילויות את פרטיו ונסיונו?
היכן יש למלא את פרטי
ההצעה הכספית?
מהו המחיר המירבי בהערכה
ומדידה ,ממנו יש להציע
הנחה?
האם המחיר המוצע כולל מעמ
האם נדרשים לפרט את
הסיליבוס של הפעילות
המוצעת בנספח  1ב'

על גבי הטופס המודפס המצורף הכולל את פרטי
היועץ ופרטי השכלת היועץ.
3.1.3
יש לרשום גם את פרטי כלל היועצים1מדריכים
שעשויים להשתתף בתוכנית ,על נסיונם והמלצותיהם
וגם פרטים על היועץ .לענין זה "יועץ" לרבות אם
המציע הנו עמותה1תאגיד אחר.
נספח . 3א' הוא חלק מההצעה ביחד עם יתר הנספחים3.1.3 .
כן

3.1.3

בנספח .1א' המתוקן

3.1.3

במקום שבו לא נקבע מחיר ,י ש לרשום את המחיר המוצע
ע"י הספק/המציע/היועץ

3.1.3

כן

לא .פרטי תחום הייעוץ נרשמים בנספח .3א

3.1.3
3.1.3

אם אני רוצה להציע שירות
הדרכה בתחום מסוים,
שאורך מספר שעות ,האם
להציע את השרות או שעות
ייעוץ כלליות

להציע את השירות בצירוף הערכת מספר השעות
המוצע

3.1.3

היכן בתוך הבקשה יש לצרף
האישורים תקפים על ניהול
פנקסי חשבונות
לגבי סעיף  1.3.1ב' -
האישורים הנדרשים הנ"ל
מופיעים בנספח  ,1ובנספח
 1.3.1ב  -האם חתימה על

לאחר נספח .1א'

3.1.0

כן

3.1.0

נספחים אלו מהווה את
האישור הנדרש

למה הכוונה במילה מכרז
בנספח  .3.1.0ב'
האם נדרש לשלוח את
המסמכים בפורמט  pdfאו
בפורמט ? doc
מהן השנים שיש ליתן לגביהן
אישור רו"ח כמפורט בנספח 1
מה הוא טופס האקסל בסעיף
 1.1ד
נספח .1ב - .האם מדובר
בצרכים הספציפיים לשנת
הפעילות הקרובה בלבד?
האם קבוצות לתוכניות
מסוימות המופיעות בדרישות
הרשויות נספח .1ב 1.מיועדות
להפתח בכל אחד מהמרכזים?

על איזה סכום יש להעמיד
את הערבות הבנקאית
כאשר לא ידוע
המחיר1ההיקף ,למשל
בנושאי הערכה ומדידה?
מתי יש להמציא ערבות

מתי יש להמציא אישור
ביטוחים?
האם יש להגיש את נספח 3

3.1.0

בכל מקום בו כתוב מכרז ,הכוונה לקול הקורא ,אין
צורך לציין את מספר המכרז
יש לשלוח את כלל מסמכי ההצעה סרוקים בקובץ .3.1 pdfד'
וכן לצרף את קובצי ה .word -
1111 ;1112 ;1113

3.1.1

נספחים .3ב; .3ב' 0ו  .9 -ניתן לצרף במקום קובץ
אקסל את קובץ ה  PDF -של מסמכי המכרז.

.3.1ד'

כן ,אך המאגר יוכל להמשיך גם לשנות הפעילות הבאות

0

לא ,רק במקומות שהצהירו שתיפתח אצלם קבוצות כאלו

0

4.4

אם לא מצוין המחיר ,יש לקבוע את הערבות בהתאם
למחיר המוצע ע"י המציע.
אם לא מצוין ההיקף ,יש רק לרשום את שיעור ההנחה
מהמחיר המירבי הקיים ואם יצורף המציע למאגר
הספקים והחברה תבקש להתקשר עמו ,אזי תנאי
להתקשרות יהיה המצאת הערבות להיקף הנדרש
באותה עת.
4.4
טופס הערבות חתום בשוליו ע"י המציע .אם המציע
ירשם במאגר הספקים והחברה תבקש להתקשר עמו,
יהיה עליו להמציא את הערבות המתאימה ,בהתאם
לזכיה וזאת בתוך  31ימים.
טופס אישור הביטוחים חתום בשוליו ע"י המציע .אם 4.4
המציע ירשם במאגר הספקים והחברה תבקש
להתקשר עמו ,יהיה עליו להמציא את הביטוח
המתאים ,בהתאם לזכיה וזאת בתוך  31ימים.
4.4
כן

רק בתחומים בהם נוכל
להציע שירותים השנה?
האם יש למלא נספחים 8 - 3
או רק לחתום עליהם ואם
נבחר אז נגיש אותם
עם מי תהיה ההתקשרות?
למי הזכות בקנין רוחני
שנוצר ע -ידינו קודם לקול
הקורא ושלא לצרכי הקול
הקורא?

נספחים  3ו  2-יש להגיש .נספח  8לחתום בלבד ויוגש
כשהוא מלא וחתום רק אם יבחר המציע.

4.4

עם מפעלות חינוך וחברה בע"צ (חלצ)
בהתאם לסעיף  3.1למכרז ואשר האמור בו הגובר על
כל סעיף ספציפי אחר

4.1
3.1

