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 2021 פברואר 11

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

 
 למשתתפים 3הודעה מס' 

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה: 

 
 מענה  שאלה  סעיף מסמך  עמ'  סד

של   9.3.1 א' 29 1 ניסיון    24נדרש 
רצופים   חודשים 
מסגרת   בהפעלת 

( אחת  (  1טיפולית 
נוער   בבני  לטיפול 

סיכון בהמצויים   מצב 
בתקופה   וזאת  וסכנה 

ועד    01/01/2015שבין  
31/12/2019  . 

השאלה: מאחר והמכרז  
בינואר   ,    2021פורסם 

ניתן   לא  למה  ברור  לא 
שנת   את    2020לחשב 

  (  . הניסיון  לתקופת 
להפעלת    18/2020מכרז  

פורסם   חכם   מכרז 
וכן   שבוע  באותו 
שעד   לתקופה  התייחס 

31/12/2020  .) 
הניסיון  תקופת  האם 
גם   כוללת  זה  שבסעיף 

 ?.  2020שנת 

מתקבלת  הבקשה  
 חלקית  

בסוף המכרז   פורסם 
בתחילת    2020 )ולא 
2021 .) 

נקבעו   המועדים 
פרסום   למועד  בהתאם 
מנת   על  וכן,  המכרז, 
ככל   רבה  וודאות  לייצר 

 הניתן.
לב   בשים  זאת,  עם 

ולל בו  בקשה  מועד 
לצורך  המכרז,  פורסם  

בתנאי   העמידה  הוכחת 
ניתן   לצרף  הסף  יהיה 

שהופע עד  מסגרות  לו 
לא עד  ו)  30.9.2020ליום  

אין  (31.12.2019ליום    .
וי לגבי מועד תחילת  שינ

 (.  ההפעלה

 1 ד' 108 .2
 הערות

האחרונה   בעמודה 
בטבלת הניקוד )הערות(  
בפרק של "בסיס יומי"  
שהמסגרות   נרשם 
שייחשבו לניקוד הן רק  
הפועלות   מסגרות 

ימים    3לפחות  במשך  
ולמשך   שעות    6בשבוע 

במשך   או   , יום    5בכל 

מתקבלת    הבקשה 
 חלקית 

הדרישה להיקף  
פעילות מינימאלי אינה  

מתייחסת להוראת  
תע"ס כזו או אחרת,  

אלא שהיא נועדה  
להתייחס להיקף  

פעילות מסוים, אשר  
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למשך   בשבוע    4ימים 
 שעות בכל יום.

השאלה: רוב המסגרות  
המופעלות   כולן  לא  אם 

  3-5, פועלות  8לפי פרק 
ימים בשבוע למשך של  

 .שעות ביום 4-5
גם   לחשב  ניתן  האם 

הפועלות     3מסגרות 
  5למשך  בשבוע  ימים  

 שעות ביום ?? 

יש לו קורלציה להיקף  
הפעילות של המסגרת  
שתופעל מכוח המכרז.  

בין היתר, הדרישה  
נועד למנוע מצב שבו  

מסגרת הפועלת  
בתדירות נמוכה או  

בהיקף פעילות נמוך  
תזכה לניקוד. כמו כן,  

ניסוח הדרישה נועד  
ליצור וודאות גדולה  

 ככל הניתן. 
לאור   זאת,  השאלה  עם 

והמענה דלעיל, מובהר,  
לקבל   יהיה  ניתן  כי 
מסגרות   בגין  גם  ניקוד 

( ארבעה   (4הפועלות 
בהיקף   בשבוע,  ימים 

( חמש  לפחות   (5של 
 .שעות בכל יום

 
כן,   התארכות  כמו  בשל 

להגשת   המועד 
כי   מובהר  ההצעות, 

הגדרת  לצור המונח  ך 
ד',   "הפעלה" במסמך 

להציג   יהיה  ניתן 
עד   שהופעלו  מסגרות 

  .202031.12ליום  
הגשת  ) מועד  במקום 

די למנוע  . זאת כההצעה
התארכות   שבו  מצב 

למתן  המועדים   תביא 
זכאיות    שלאקוד  ני היו 

 .  (לכך לפני כן
 

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 


