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 2021מרץ   9
 

 8/2021מכרז פומבי מס' 
 ( 2021הפעלת חטיבה טכנולוגית ארבע שנתית )מח"ט( )

 

 למשתתפים 3הודעה מס' 
 

  שנשלחו לעירייה: נוספותלהלן מענה לשאלות הבהרה 
 

 מענה שאלה ה וסעיף המסמך 'עמ דמס
טבלת תיוג   7 .1

 ומעקב 
נבקש להבין מדוע   28

נדרשת תעודת עו"ס 
כמו  עבור מנהל בי"ס,

כן נבקש לצרף אישור  
משטרה רק אם  

וי  יוחלט על מינ
 המנהל המוצע. 

 מתקבלת הבקשה 
ין בכותרת כפי שצו

וג  תית הטבלבלה, טל
בלבד   י עזר כלהנה 

לצורך מעקב אחרי  
,  הגשת מסמכי המכרז

 בכל מקרה, גוברו
 האמור בגוף המכרז.
.  מדובר בטעות סופר

הכוונה לתעודות 
מקצועיות הנדרש  

פר על  ממנהל בית ס
  .יסודי

נבקש הבהרה מי   1.2.3 מסמך א'  8 .2
משלם את שכ"ד  

 הרשות או המפעיל? 

זה גם  המפעיל )
 כתוב(.

3. 9-
10 

התמורה  
 והתקציב 

1.3.3  + 
1.3.5 

את  יש להתאים 
הסעיפים ואת  

המסמכים 
סעיפים  הרלוונטיים ל

 אלו לחוזר מנכ"ל 

לא ברורה מה  
 ההבהרה המבוקשת. 

 ף יוותר על כנו.הסעי
היה דרישה  שת ככל
שרד  ציפית ממספ

החינוך, העירייה  
עם נציגי  מו"מ תנהל 

ותפעל שרד, המ
 צאה. בהתאם לתו

המבנה   12 .4
 המוצע 

1.8.2 
1.8.3 

  עיףלס להתאים יש
  אישורי לגבי 2.6

 והנגשה  בטיחות

 הבקשה נדחית 
 אין צורך בהתאמה. 

דרישות הנגישות  
ין בעני קבועות בדין

בור ציהנגשת מוסדות 
חינוך. ומוסדות 
המבנה תהיה   התאמת

תאם לדין החל על  בה
ך  דות חינוהפעלת מוס

  בבעלות רשתות
 חינוך. 

הגדרות   13 .5
 שירותים 

  ולהכפיף להתאים יש 2.1.6
  בדגש. לחוזר 2.6' לס
  -2.1.6.3 פסקאות על

2.1.6.9 

 בקשה נדחית ה
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הגדרת   13 .6
 שירותים 

נבקש לקבל את   2.1.6.5
פירוט המצאי הקיים  

 בבית הספר

 הבקשה נדחית 
 נא ראו נוסח המכרז.
- בית הספר מופעל על

 ידי רשת אחרת.  
הגדרת   14 .7

 שירותים 
נבקש לתקן כי מועד   2.1.9

תחילת ההתקשרות  
 1.9.21הינו החל מה 

 הבקשה נדחית 
עירייה  אחר והמ

והזוכה יידרשו 
לפעולות טרם תחילת  

שנת הלימודים,  
 על כנו.המועד יישאר 

תחולת   15 .8
 ט הפרוייק

  ולהכפיף להתאים יש 3
 . לחוזר 2.6' לס

 הבקשה נדחית 

תקופת   15 .9
 ההתקשרות 

יש להתאים את אורך   4.1
ההתקשרות לאמור  

 לחוזר  2.1בס' 

 הבקשה נדחית 
נא ראה מענה שכבר  
ניתן במענה לשאלות  
הבהרה בהודעה מס' 

 2ובהודעה מס'  1
תקופת   16 .10

 ההתקשרות 
יש לתקן לשנה"ל   4.4

 תשפ"ב
 מתקבלת הבקשה 

כמו כן, נא ראו מענה  
 .  7 לשאלה מס'

שינוי תנאי   22 .11
 המכרז

נבקש שלמען הסר כל   7.3.5
ספק, כל שינוי במכרז  
ו/או תשובות הבהרה 

יישלחו למייל של  
המציעים בנוסף  

להעלאת המסמכים  
 לאתר 

 הבקשה נדחית 
  על המשתתפים

לעקוב באופן שוטף 
סומים  אחרי הפר

 .באתר

  אופן נגשת 24 .12
מסמכי  

 צעה הה

נבקש הבהרה, אילו  8.4.2
נתנוים יש להגיש על  

מדיה מגנטית, כמו  
כן, לאחר המילה  

- "כגון": אין פירוט
 נבקש לפרט 

 הבקשה נדחית 
נא לעיין בנוסח  

יף. מדובר הסע
אופציה הנתונה  ב

לעירייה, על מנת  
לייעל את הליכי  

 המכרז. 
משא ומתן   25 .13

עם 
 המשתתפים 

יזה  נבקש לדעת על א 8.7
דובר שכן משא ומתן מ

הצעת המחיר  
והתקורה הינם 

 ברורים.

 הבקשה נדחית 
נא ראו הוראת תקנה  

א לתקנות העיריות  18
)מכרזים(. בכל  

כשיהיה צורך  מקרה, 
בניהול מו"מ 

כנו  פים יעודהמשתת
 תאם. בה

תצהיר   28 .14
 נושא משרה 

על כל   9.3.3.1
 סעיפיו 

נבקש להוסיף דף  
טבלה בנוסח המכרז  /

את כל   המפרט
העבודות/הפרויקטים 

בור  במקום להגיש ע
 כל אחד בנפרד 

 הבקשה נדחית 
הדרישה לקבלת  
תצהיר נפרד לכל  

מבוססת על   פעילות
ניסיון העבר של  

העירייה במכרזים  
קודמים. למשתתפים  

פרק זמן ארוך די  
הצורך להיערך  

להגשה בהתאם  
   לנדרש.
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תצהיר   28 .15
 נושא משרה 

ת  נבקש להסיר א   9.3.3.1.4
כתא  צירוף האסמ

לגבי ההתקשרות בין  
 הצדדים

 הבקשה נדחית 
העירייה משאירה  

למשתתפים את  
שיקול הדעת לגבי סוג 

  האסמכתא
)והאחריות בעניין זה  

(. ככל  עליהם רובצת
שיהיו ספיקות, 
תתבקש הבהרה  

 צעה.לה
דרישה   30 .16

לקבל העתק  
מדו"חות  

 כספיים 

נבקש את אישורכם   9.4.4.2
כרז  כי בעת הגשת המ
אין צורך בהגשת  

 פייםהדו"חות הכס

 הבקשה נדחית 
נא לקרוא מה כתוב  

בסעיף. מדובר 
  בלבד באופציה

דוחו"ת כספיים של  )ו
עמותות ממילא  

 . מפורסמים(
תצהיר   32 .17

בדבר 
שמירת  
זכויות  
 עובדים 

נבקש את אישורכם   9.8.2.3
כי בעת הגשת המכרז  
אין צורך לצרף אישור  

 זה

 הבקשה נדחית 
תצהיר  ף את היש לצר

כחלק מהגשת  
 ההצעה.

מנהל בית   35 .18
 ספר המוצע 

נבקש להבהיר כי   10.1.4
בבתי ספר הנמצאים  

ברפורמת עוז 
היקף  -לתמורה

משרתו של מנהל בית  
הספר לא יעלה על  

 משרה.   100%

לא ברור מה ההבהרה  
 הנדרשת מהעירייה.  

עובדים   36 .19
- אחרים

הוראות  
 כלליות 

ותק של  נבקש לקבל ע 10.1.5.4
ת עובדי הוראה  רשימ

 ומנהלה 

 הבקשה נדחית 
- בית הספר מופעל על

 ידי רשת אחרת.

מסמכים   36 .20
שעל המציע  

 לצרף

על כל   10.1.6
 סעיפיו 

נבקש להציג את  
העובדים  קו"ח של 

המוצעים בלבד לצורך  
המכרז, שאר  

המסמכים יוצגו 
במידה והמפעיל יזכה  

 במכרז.

 לת הבקשה מתקב
   יתה הכוונה.לכך הי

המבנה   38 .21
המוצע על  
 ידי המציע 

על כל   10.3
 סעיפיו 

נבקש להסיר תנאי זה  
שכן, לא ניתן לחתום 

על חוזה שכירות  
מראש ולצרף את  

המסמכים השונים  
ללא ידיעה  

והתחייבות כי  
 המפעיל זכה במכרז 

 הבקשה נדחית 
הצעת המבנה יכולה  

להיות מותנית  
כייה של המציע.  בב

הכוונה כמובן, שאין 
שהמציעים   היא
מו על הסכמי  יחת

שכירות ויהיו 
מחוייבים למשכיר  

אם לא יזכו. הכוונה 
היא להציע מבנה שבו  

תנועל הפעילות, 
כירות שוהסכם ה

ישתכלל עם הזכייה  
 ף לה. ובכפו במכרז
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התמורה  41 .22
למציע 
 הזוכה

 להתאיםיש  12.2.3
  2.6עיף לס ולהכפיף

 בחוזר מנכ"ל

 הבקשה נדחית
ענה לשאלה  ראה מ

 לעיל.  4מס' 

הבחירה  43 .23
בין 

 ההצעות

סעיף 
13.1.2+13.1

.4 

נבקש הבהרה על  
איזו הצעה מדובר  

שכן, אין הצעה  
 כספית

נא ראה התיקון  
  זמסמכי המכרל
  מעודכן(מסמך ד' ה)

שבוצעה במסגרת  
 2הודעה מס' 

בחירת  44 .24
ההצעה 

הזוכה על 
דרך של 

 הגרלה

נבהיר כי סעיף זה   13.2.1סעיף 
הנאמר  סותר את 

בו   12.2.2.5בסעיף 
נקבע כי בעת שתי  

הצעות בעלות ניקוד  
זהה ייקבע הזוכה  

בהתאם לראיון 
 שייערך

 הבקשה נדחית
  איןגם לאחר הר

 . ל להיות שוויוןעלו

יון ת עזכו 46 .25
בהצעה 

 הזוכה

נבקש לתקן כי  13.11.2
משתתף במכרז יוכל  

לקבל עותק 
מפרוטוקול וועדת 

המכרזים כולל 
הניקוד שניתן לכל  

 מציע

 הבקשה נדחית
עה  זכות העיון בהצ

וכה היא גורפת  הז
תן להגביל ולא ני

אותה. ככל שיש  
  זוכה סוד מסחרי, ה

יוכל לבקש הגבלה  
 ידי בנתונים-על

 מסוימים. 
זכות עיון  47 .26

בהצעה 
 הזוכה

נבקש למחוק סעיף   13.11.7
 זה

 הבקשה נדחית
זכות העיון 

"הנגדית" של 
צעות של  בה וכההז

יקשו  מציעים שב
, היא  הצעתון בלעיי

  זכות המוקנית לו
  פי הדין.-לע

נספח  57 .27
לטופס מס' 

6 

נא אישורכם  
להוספת דפים 

מודפסים בנוסח 
 המצ"ב

 הבקשה נדחית
 וסח. לא צורף נ

תשומת הלב, כי  
ניתן להגיש 

אישורים בנוסח  
 הדומה לאישור

שצורף למסמכי  
)הבחירה   המכרז

היא בידי 
  .(המשתתפים

פס מס' וט 58 .28
5 

נא אישורכם  אישור רו"ח
להוספת דפים 

מודפסים בנוסח 
 המצ"ב

 הבקשה נדחית
נוסח האישור לא  

הוספת שונה. י
מסמכים נוספים 

היא באחריות  
 המציע. 
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טופס מס'  70 .29
10 

הצהרה 
בדבר העדר 
 רישום פלילי

מאחר ומדובר  
במספר רב של  

מנהלים נבקש כי  
מורשי החתימה  

מטעם המציע 
יחתמו על תצהיר זה  
בשם נושאי המשרה  

 במציע

 תיהבקשה נדח
נא ראה מענה  

  הודעה מס'שניתן ב
 24לשאלה  1

נספח  73 .30
לתצהיר 

בדבר 
היעדר 

הרשעה 
 יליתפל

מאחר ומדובר   
במספר רב של  

מנהלים נבקש כי  
החתימה   מורשי

מטעם המציע 
יחתמו על תצהיר זה  
בשם נושאי המשרה  

 במציע

 הבקשה נדחית
ל  מענה לעיראה 

 29לשאלה מס' 

-מסמך ב 83 .31
חוזה 

 הפעלה

  יש: ההסכם נוסח 
  להוראות להתאימו

 חוזר מנכ"ל
 את להכניסו

  מהחוזר ההוראות
 . בו להופיע שחייבות

 הבקשה נדחית
פנייה  מדובר ב

ת שלא ניתן  כללי
 להתייחס אליה. 

כמו כן, ראה האמור  
  3במענה לשאלה 

 לעיל. 
מסמך ד'  116 .32

אמות 
המידה 

פן ואו
ניקוד 

 ההצעות

תמונה  2
 חינוכית

יש לתקן את הניקוד  
כפי  50%-ל

שמפורסם בחוז"ר  
מנכ"ל. כמו כן, אנא  

פרטו מהם 
הפרטמטרים ומהו  

 הניקוד לכל פרמטר. 

 הבקשה נדחית
התיקון שבוצע  ראה 

במסמך ד' במסגרת  
 . 2הודעה מס' 

מסמך ד'  116 .33
אמות 

המידה 
ואופן 
ניקוד 

 ההצעות

נא להתאים את   
הניקוד כך שיהיה  
 תואם לחוזר מנכ"ל 

 הבקשה נדחית
התיקון שבוצע  ראה 

במסמך ד' במסגרת  
 .2הודעה מס' 

 
 .שינוי ביתר הוראות המכרזן  איבכפוף לאמור לעיל,  

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו ולחתום בשוליה.  

 
 

 בברכה, 
 
 

 עיריית רהט 


