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כ"ו תמוז תש"פ
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 05/2020
ג.א.נ,.
הנדון :מסמך הבהרות מס'  – 2מכרז פומבי מס' 05/2020

להפעלת חוגים במסגרת תל"ן (תכנית לימודים נוספת) בגני הילדים
עבור המועצה המקומית קדימה צורן

להלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר
למכרז שבנדון:
מס'
.1

מיקום
בהליך
כללי

שאלה

תשובה

חברתנו עוסקת בפיתוח הבקשה נדחית.
והטמעת תוכניות לימודיות
של מקצועות ה STEM -
( Science, Technology,
Engineering
and
הפועלת
)Mathematics
בשיתוף הטכניון .תוכניות
המיועדות
הלימודים
לתלמידים מגני ילדים ועד
כתה י' ,האם תחומים של
מדע וטכנולוגיה יכולים
להיות בנוסף ל  3 -תחומים
שצוינו?

2
.2

עמודים -4
 5סעיפים
4א',1
4ב'4 ,1ג'1

אני מנהל עמותה הפועלת הבהרה:
משנת  2017ומבוססת על
עוסק מורשה משנת  2000יובהר ,כי תנאי הסף בסעיפים א' ,1ב' ,1ג' 1ישונו ויירשמו
בתחום הדרכת חוגים לגני כדלקמן:
ילדים ,ניתן לראות פעילות
של העמותה בשלוש שנות הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום
הלימודים האחרונות ועוד מוסיקה:
שנה תחת העוסק מורשה "א ) 1.למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית
משנת  , 2000האם ניתן לימודים נוספת לתחום מוסיקה ,בכל אחת מ 3-שנות הלימודים
לגשת למכרז עם נתונים אלו? האחרונות [תשע"ח ,תשע"ט ,תש"פ] ברשות מקומית אחת ,בה
הפעיל חוגים כאמור ב 48-גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ3-
שנות הלימודים הנ"ל או  2רשויות מקומיות ,בהן הפעיל חוגים
כאמור ב 48-גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-השנים הנ"ל" .
הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום ספורט
ותנועה:
"ב )1.למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית
לימודים נוספת לתחום ספורט ותנועה ,בכל אחת מ 3-שנות
הלימודים האחרונות [תשע"ח ,תשע"ט ,תש"פ] ברשות מקומית
אחת ,בה הפעיל חוגים כאמור ב 48-גנים לפחות במצטבר ,בכל
אחת מ 3-שנות הלימודים הנ"ל או  2רשויות מקומיות ,בהן הפעיל
חוגים כאמור ב 48-גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-השנים
הנ"ל".
הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום
קיימות:
"ג 1.למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית
לימודים נוספת לתחום קיימות (איכות סביבה) ,בכל אחת מ2-
שנות הלימודים האחרונות [תש"פ ,תשע"ט] ברשות מקומית אחת
בה הפעיל חוגים כאמור ב 10-גנים לפחות בכל אחת מ 2-השנים
הנ"ל או ב 2-רשויות מקומיות בהן הפעיל חוגים כאמור ב 10-גנים
לפחות במצטבר בכל אחת מ 2-השנים הנ"ל.
יובהר ,כי לצורך הוכחת הניסיון בתנאי הסף הנ"ל ,תהיה
רשאית המועצה להתחשב בניסיון שנצבר על ידי המציע כקבלן
משנה בעבודה עם רשות מקומית.
כמו כן ,לצורך הוכחת הניסיון הקודם הנדרש בסעיפים א',1
ב' ,1ג' :1ניתן להציג ניסיון שנצבר במסגרת תכנית ניצנים
לרשות מקומית ,ובלבד שהניסיון נצבר במסגרת עבודה בגני
ילדים ובוצע לאורך כל שנת לימודים מבוקשת מבין השנים
כאמור בתנאי הסף [תשע"ח ,תשע"ט ,תש"פ].
ביתר תנאי הסף לא יחול שינוי.
יובהר ,כי במסגרת סעיף .10ב .בעמוד ( 11בטבלה) יחולו
השינויים הבאים:
 .1בסעיף  1לטבלה יובהר כי הניקוד שיוענק למציע בכל
תחום ,יהיה בעבור כל שנת לימודים נוספת לכל תחום
כאמור ,מעבר ל 3-השנים האחרונות כפי שנדרש
בתנאי הסף[ .בהתייחס לקיימות -מעבר לשנתיים
האחרונות].
 .2בסעיף  2לטבלה יובהר כי הניקוד שיוענק למציע בכל
תחום ,יהיה בעבור כל גן נוסף שהוצג ברשות מקומית
אחת בכל אחת משנות הלימודים תשע"ט ותש"פ
שהינו מעבר ל 48-הגנים שנדרשו בתנאי הסף.
[בהתייחס לקיימות -מעבר ל 10-הגנים שנדרשו בתנאי
הסף].
ביתר הסעיפים בטבלה לא יחולו שינויים.
***לצורך הנוחות -מסמך ג' המצורף למסמכי המכרז
בעמודים  20-22יוחלף במסמך ג' המצ"ב להלן למסמך
הבהרות זה.
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במסגרת
פעילות
עמודים  4-האם
 ,5סעיפים תוכנית ניצנים תחשב כחלק
מהניסיון הנדרש בתנאי
4א' ,1
4ב'4 ,1ג 1,המכרז?
לא ניתן להתחייב על המשך
סעיף
עבודת המדריכים בגלל חוסר
4א,2.
סעיף 4ב ,2.הוודאות בשוק ובגלל חופש
סעיף 4ג ,2.העיסוק,
עמודים  4-במידה והמורים לא יוכלו
להמשיך בשנת הלימודים
5
הבאה  ,האם ניתן להציע
מורים אחרים שעומדים
בתנאי המכרז?

ראו המענה שניתן לשאלה  2לעיל.

הבהרה:
בשלב הגשת ההצעה למכרז נדרשים המציעים להוכיח עמידת
המדריכים בתנאי הסף שבסעיפים א ,2.ב ,2.ג ,2.כנדרש.
כאמור בסעיף .4א 4על המציעים לצרף תצהיר בנוסח מסמך
ג' 2בדבר המדריכים אותם הם מציעים ,וכן אישור רו"ח /יועץ
מס על העסקת המדריכים הנ"ל או הסכם התקשרות עם
המדריכים בתוקף נכון להיום.
בכל מקרה של החלפה ו/או הוספה של מדריך חדש ,הוא יחויב
באישור של המועצה מראש ,זאת אף בהתאם לתנאי החוזה.
כמו כן ,כאמור בסעיף (3יג) בעמ'  ,35המועצה תהא רשאית
לדרוש לאשר את זהות המדריכים מעבר לאלו שאושרו בתנאי
הסף ויועסקו למתן השירותים וכן תהא רשאית לדרוש החלפת
מדריך של המפעיל.
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בסעיף .8ג .בעמוד  38לחוזה ,במקרה שבו המועצה תבקש
להחליף עובד ,היא תהא רשאית לזמן את העובדים לראיון
לבחון כשירותם ולאשרם בטרם ביצוע השירותים.
סעיף .1א ,אנו חושבים להגיש הצעה הבקשה נדחית.
עבור חוג עם כלבים שאנו
עמוד 3
מפעילים תחת אישור משרד
החינוך במשך  4שנים.
הפעילות מועברת על ידי
כלבנים טיפוליים ,בליווי
הכלבים האישיים שלהם.
האם ניתן להגיש הצעה
לתכנית כזו? שכן היא לא
נכללת ברשימת הנושאים
שציינתם.
מדוע בשביל להפעיל  25גנים הבהרה:
עמוד ,5
שזה סכום ממש מועט צריך
סעיף
להוכיח פעילות ב 2-מועצות ראשית ,ההוכחה הנדרשת הינה ברשויות מקומיות אשר
4א',1
הינה :עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית או ועד
סעיף 4ב' ,1אזוריות.
סעיף 4ג' 1יש לנו הוכחת פעילות ב 100מקומי או איגוד ערים.
גנים בעיריית נתניה.
ועוד הוכחת פעילות בתור שנית בהתייחס לבקשה להוכחת תנאי הסף ,ראו מענה
קבלני משנה בעירייה נוספת המועצה לשאלה  2לעיל.
האם זה אפשרי ויתקבל?
הבהרה:
סעיף ד,2
ככל שמדובר במציע שהינו עמותה ,יידרש המציע לצרף אישור
עמוד 5
ו/או רישום ו/או סיווג המעיד על היותו מלכ"ר.

סעיף ד,3
עמוד ,5
סעיף
.5א13.
עמוד ,6
מסמך ז',
עמוד 30

בסיפא של סעיף .5א )2.2( 6.בעמוד  ,6יירשם כדלקמן" :או
במקרה של עמותה :אישור ו/או רישום ו/או סיווג כמלכ"ר".
יובהר ,כי הדרישה לצירוף ערבות בנקאית בשלב הגשת
ההצעה למכרז תוסר .אין לצרף ערבות בנקאית בשלב הגשת
ההצעה.
סעיף ד 3.בעמוד  ,5סעיף .5א 13.בעמוד  6ומסמך ז' -יימחקו.
כל מקום נוסף בו ישנה התייחסות לערבות בנקאית למכרז,
תוסר ההתייחסות הנ"ל.
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כללי:
 .1מודגש בזאת ,כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  02.08.2020לא יאוחר מהשעה .12:30
 .2ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ,גוברות על האמור במסמכי המכרז,
ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .3ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה ,ביחס למסמך ממסמכי המכרז ,יחול השינוי בהתאמה על
כל מסמכי המכרז על נספחיהם (לרבות החוזה ונספחיו) ,אף אם לא צוין הדבר במפורש.
 .4יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
 .5על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל ,כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה
מטעמם.
שם המציע ______________________:
כתובת:

________________________

טלפון:

_________________________

חתימה_________________________ :
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מסמך ג'

מכרז פומבי מס' 05/2020
להפעלת חוגים במסגרת תל"ן (תכנית לימודים נוספת) בגני ילדים
במועצה המקומית קדימה צורן

תצהיר בדבר ניסיון המציע

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף .4א1.
אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע.
 .2למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום מוסיקה ,בכל אחת מ 3-שנות
הלימודים האחרונות [תש"פ ,תשע"ט ,תשע"ח] ברשות מקומית אחת ,בה הפעיל חוגים כאמור ב 48-גנים
לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-שנות הלימודים האחרונות הנ"ל ,או ב  2-רשויות מקומיות בהן הפעיל חוגים
כאמור ב 48 -גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-שנות הלימודים האחרונות הנ"ל.

מס"ד

שם הרשות
המקומית לה
ניתנו
השירותים

השירותים
שניתנו(יש
לציין הפעלת
חוגים במסגרת
תל"ן /תכנית
ניצנים לתחום
המוסיקה )

תקופת מתן
מספר הגנים בהן
השירותים
הפעיל חוגים
בתחום המוסיקה יש לציין שנת
לימודים :תש"פ,
בכל שנה
תשע"ט ,תשע"ח,
[לצורך ניקוד
*ניתן להוסיף שורות
להוכחת שנים נוספות
ההצעות ניתן
וגנים נוספים
להוסיף שנים
נוספות]

פרטי איש
הקשר אצל
הלקוח
(לרבות טלפון
נייד ותפקיד)

תש"פ_______-
.1
תשע"ט______-
תשע"ח_______-
תשע"ז______-
תשע"ו______ -
תש"פ________-
.2
תשע"ט______-
תשע"ח______-
תשע"ז_____-
תשע"ו______ -
תש"פ________-
.3
תשע"ט______-
תשע"ח______-
תשע"ז_______-
תשע"ו______ -
* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח זה.

_______________
תאריך

אישור

________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על-ידי תעודת זהות
מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל
וחתם/מה עליה בפניי.
חותמת עו"ד

חתימת עו"ד

6
ו/או להוכחת עמידת המציע בתנאי סף .4ב:1.
אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע.
 .3למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום ספורט ותנועה ,בכל אחת מ-
 3שנות הלימודים האחרונות [תש"פ ,תשע"ט ,תשע"ח] ברשות מקומית אחת ,בה הפעיל חוגים כאמור ב48-
גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-שנות הלימודים האחרונות הנ"ל ,או ב  2-רשויות מקומיות בהן הפעיל
חוגים כאמור ב 48 -גנים לפחות במצטבר ,בכל אחת מ 3-שנות הלימודים האחרונות הנ"ל.

מס"ד

שם הרשות
המקומית לה
ניתנו
השירותים

השירותים
שניתנו(יש
לציין הפעלת
חוגים במסגרת
תל"ן /תכנית
ניצנים לתחום
הספורט
והתנועה)

מספר הגנים בהן
הפעיל חוגים
בתחום הספורט
והתנועה בכל
שנת לימודים
[ניתן להוסיף שורות
להוכחת שנים נוספות
וגנים נוספים].

תקופת מתן
השירותים
יש לציין שנת
לימודים :תש"פ,
תשע"ט ,תשע"ח,
[לצורך ניקוד
ההצעות ניתן
להוסיף שנים
נוספות]

פרטי איש
הקשר אצל
הלקוח
(לרבות טלפון
נייד ותפקיד)

תש"פ_______-
.1
תשע"ט______-
תשע"ח_______-
תשע"ז______-
תשע"ו______ -
תש"פ________-
.2
תשע"ט______-
תשע"ח______-
תשע"ז_____-
תשע"ו______ -
תש"פ________-
.3
תשע"ט______-
תשע"ח______-
תשע"ז_______-
תשע"ו______ -
* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח
מסמך זה.

________________
חתימה

_______________
תאריך
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על-ידי תעודת זהות
מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל
וחתם/מה עליה בפניי.
חותמת עו"ד

חתימת עו"ד

7
ו/או להוכחת עמידת המציע בתנאי סף .4ג:1.
אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע.
 .2למציע ניסיון קודם מוכח בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום קיימות (איכות סביבה) ,בכל
אחת מ 2-שנות הלימודים האחרונות [תש"פ ,תשע"ט] ברשות מקומית אחת בה הפעיל חוגים כאמור ב 10-גנים
לפחות במצטבר ,או ב 2-רשויות מקומיות בהן הפעיל חוגים כאמור ב 10 -גנים לפחות במצטבר בכל אחת מ2-
השנים הנ"ל.

מס"ד

שם הרשות
המקומית לה
ניתנו
השירותים

השירותים
שניתנו(יש
לציין הפעלת
חוגים במסגרת
תל"ן /תכנית
ניצנים לתחום
הקיימות )

מספר הגנים בהן
הפעיל חוגים
בתחום הקיימות
בכל שנת
לימודים
[ניתן להוסיף שורות
להוכחת שנים נוספות
וגנים נוספים].

.1

תש"פ_____-
תשע"ט_______-

.2

תש"פ_______-
תשע"ט______-

.3

תש"פ________-
תשע"ט_______-

.4

תש"פ________-
תשע"ט_______-

.5

תש"פ_______-
תשע"ט______-

תקופת מתן
השירותים
יש לציין שנת
לימודים :תש"פ,
תשע"ט.
[לצורך ניקוד
ההצעות ניתן
להוסיף שנים
נוספות]

פרטי איש
הקשר אצל
הלקוח
(לרבות טלפון
נייד ותפקיד)

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח
מסמך זה.

________________
חתימה

_______________
תאריך
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על-ידי תעודת זהות
מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל
וחתם/מה עליה בפניי.
חותמת עו"ד

חתימת עו"ד

