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 2021ינואר  21

 
 10/2020מכרז מס' 
 ( 2020תחומי )מית"ר( )- הפעלת מרכז יום תומך רב

 
 למשתתפים 2הודעה מס' 

 
ינואר    31בשל הארכת הסגר והמגבלות שהוטלו בשל התפרצות נגיף הקורונה עד ליום  

 , להלן מועדים מעודכנים לניהול המכרז:  2021
 

סעיף   שעה  תאריך  האירוע  מסד
 בהזמנה 

 6.1.1 10:00 21.12.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז  1
 6.2.1 13:00 10.2.2021 סיום רישום מוקדם  2
 6.3.1 13:00 10.2.2021 אחרון למשלוח שאלות הבהרה מועד   3
 6.1.1 13:00 15.2.2021 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 17.2.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5

 
 כמו כן, להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה: 

 
 מענה  שאלה  סעיף  מסמך  עמ'   סד

לפני הטלת  המכרז פורסם   6.4.1 א' 22 1
הסגר השלישי, שהוא סגר  
עלינו   שיקשה  מחמיר 

 להתארגן בזמן. 
את   לדחות  ניתן  האם 
ההצעות   להגשת  המועד 
מהמועד   שבועיים  לעוד 
בסעיף   שצויין  האחרון 

6.4.1 . 

 ראה לעיל 

ממשרד  9.8.2.4 א' 35 2 דוח  התקבל 
דוח   שהוא:  הכלכלה 
הרשעות, קנסות ועיצומים 
כספיים כתוב בדוח בלשון  

 הזו:  
  1שנים, קנסות    3הרשעות  

כספיים   עיצומים   3שנים, 
 שנים. 

הינו   הקנסות  סעיף  ז"א 
כאשר  בלבד.  אחת  לשנה 
הקנסות   שעבור  ביקשנו 

 :הבקשה התקבלה
 התשובה חיובית 
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להיות   שנים   3צריך 
)בהתאם למכרז( התקבלה  
בלשון   המשרד  תשובת 

 זו: ה
 מן  יוצא   ללא   האישורים   כל

 שנים  3  על   יוצאים   הכלל 
 אחת   שנה  קנסות למעט

 שמפרסם  גוף  או  חברה  כל
 שכך   יודע  מכרז

 אין  יוצאים,  האישורים
 אחרת.... אופציה

 השאלה שלנו היא:  
על   עונה  כזה  אישור  האם 

 דרישת המכרז? 
 ד'   109 3

 
 : 4סעיף  

 
הרכז לפי   תפקיד  הגדרת 

המכרז  במפרט 
 :  10.1.4.1.1בסעיף 

 מטעם המועדון רכז
 בעל להיות צריך המציע

 תנאי 
 :הבאים הכשירות

 בעל או  אקדמי  תואר  בעל
 בתחום  תעודה
 בני של לפעילויות הנוגע
 ,הוראה :כגון נוער 

הדרכת   ,ספורט אומנות, 
 נוער. 

בסעיף   טעות  נפלה  כנראה 
בין   קשר  ואין  מאחר  זה, 
רכז  תפקיד  הכישורים של 
מקצועות   לבין  המועדון 

 הבריאות.  

 :הבקשה נדחית
ד'   הטבלה במסמך 
אופן   את  מפרטת 

 ניקוד ההצעות.  
ההצעות   ניקוד 
בסיס   על  נעשה 
שונים,   מרכיבים 
שהם מעבר לנדרש  
או   הסף  בתנאי 

לעניין    10בסעיף  
הכשירות  דרישת  

 . של העובדים
המדובר,   במקרה 
בעל   שהוא  רכז, 
חוק   לפי  תעודה 
העיסוק   הסדרת 

במקצועות  
יקבל   הבריאות, 

 נוסף ניקוד 
 

אין האמור לעיל מהווה שינוי של תנאי המכרז )או מסמכיו(, ומעבר לכך,  
 . שינוי ביתר הוראות המכרז

 
 .  ולחתום בשוליה  על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו

 
 

 בברכה, 
 
 

 מכרזים ה ועדת 
 עיריית רהט 


