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 2021 פברואר 7

 
 18/2020מכרז מס' 

חיזוק כוחות משפחתיים  להפעלת מרכז  
 (2020)חכ"ם( ) 

 
 למשתתפים 3הודעה מס' 

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה:

 
 מענה  שאלה  סעיף מסמך  עמ'  מסד

לפני   6.4.1 א' 24 1 פורסם  המכרז 
הטלת הסגר השלישי,  
מחמיר   סגר  שהוא 
עלינו   שיקשה 

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

6.4.1. 

 הבקשה מתקבלת 
מועדים  ראה   עדכון 

 . 2בהודעה מס' 

ממשרד   9.8.2.5 א' 37 2 דוח  התקבל 
דוח   שהוא:  הכלכלה 
קנסות   הרשעות, 
כספיים   ועיצומים 
 כתוב בדוח בלשון הזו: 

שנים,    3הרשעות  
שנים,    1קנסות  

כספיים     3עיצומים 
 שנים.

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

  3הקנסות צריך להיות  
)בהתאם   שנים 
התקבלה   למכרז( 

בלשון    תשובת המשרד
 הזו:

 הבקשה מתקבלת 
 שובה חיובית הת
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  ללא   האישורים  כל
  יוצאים   הכלל  מן  יוצא

  למעט   שנים  3  על
 אחת   שנה קנסות

  גוף   או  חברה  כל
  יודע   מכרז  שמפרסם

  האישורים   שכך
  אופציה   אין  יוצאים,

 אחרת....
 השאלה שלנו היא:  

האם אישור כזה עונה  
 על דרישת המכרז? 

 10.1.2.1.2 א' 39 3
 

בעל   יום  מעון  מנהלת 
משרד   של  סמל 
הרווחה   העבודה, 

והשירותים  
שמטפל   החברתיים 

(  3  –   0בפעוטות )גילאי  
מופ על  שחלקם  נים 

הרווחה.   מחלקת  ידי 
על   עונה  היא  האם 

 אמת מידה זו? 

 שה נדחית הבק
פנייה    ו,מהותב הליך 

הבהרות   מן לקבלת 
קרים  משמור  המזמין,  

חוסר   יש  שבהם 
  בהירות בתנאי המכרז 

 . או לתיקון טעויות
סבורה   העירייה 

הוראות הסעיף אינן  ש
הבהרה,  מצריכ ות 

ן המענה  משמעות מתו
שהעירייה   היא 
אחד   בידי  מסייעת 
במילוי   המשתתפים 

 הצעתו.
כי   האחריות  מובהר, 

למילוי ההצעה היא על  
 פים בלבד. המשתת

 ד'  109 4
 

בעל   2סעיף  יום  מעון  מנהלת 
משרד   של  סמל 
הרווחה   העבודה, 

והשירותים  
שמטפל   החברתיים 

(  3  –   0בפעוטות )גילאי  
על   מופנים  שחלקם 
הרווחה.   מחלקת  ידי 
בעלת   והיא  במידה 
האם   כאמור,  ניסיון 
את   לקבל  יכולה  היא 

 מלוא בנקודות? 

 שה נדחית הבק
פנייה    ו,מהותב הליך 

הבהרות   מן לקבלת 
קרים  משמור  המזמין,  

חוסר   יש  שבהם 
  בהירות בתנאי המכרז 

 . או לתיקון טעויות
סבורה   העירייה 

הוראות הסעיף אינן  ש
הבהרה,  מצריכ ות 

ן המענה  משמעות מתו
שהעירייה   היא 
אחד   בידי  מסייעת 
במילוי   המשתתפים 

 הצעתו.
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כי   האחריות  מובהר, 
למילוי ההצעה היא על  

 פים בלבד. המשתת
 ד'  111 5

 
שני   5סעיף  תואר  האם 

באומנות   בטיפול 
   נחשב ממדעי החברה? 

 שה נדחית הבק
פנייה    ו,מהותב הליך 

הבהרות   מן לקבלת 
קרים  משמור  המזמין,  

חוסר   יש  שבהם 
  בהירות בתנאי המכרז 

 . או לתיקון טעויות
סבורה   העירייה 

הוראות הסעיף אינן  ש
הבהרה,  מצריכ ות 

ן המענה  משמעות מתו
שהעירייה   היא 
אחד   בידי  מסייעת 
במילוי   המשתתפים 

 הצעתו.
כי   האחריות  מובהר, 

למילוי ההצעה היא על  
 פים בלבד. המשתת

 ד'  112 6
 

טעות:   6סעיף  ישנה  כנראה 
למדריך.   אם  הכוונה 

 כן. נא לתקן. 

 הבקשה מתקבלת 
של    תבפסקה השלישי

למסמך ד' אכן    6סעיף  
 פלה טעות סופר.נ

היא   אכן  הכוונה 
 ל"מדריך".  

 
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 


