מענה לשאלות הבהרה עבור מכרז 5/2022
להפעלת תכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים בכיתות א'-ו' במסגרת החינוך
הלא-פורמלי עבור משרד העלייה והקליטה
▪

בעקבות שאלות שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון ,המשרד מבקש להבהיר:
א.

ב.

▪
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לצורך בחינת שנות הניסיון של המציע ,תוכר כשנת ניסיון ,כל שנת-לימודים (כולל תקופת
חופשת הקיץ שבסיומה) ,שמתוכה ביצע המציע בפועל תכניות העומדות בתנאים המפורטים
בסעיף ,במשך  8חודשים ,לכל הפחות.
לצורך בחינת שנות הניסיון של בעלי התפקידים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים ,יוכרו
כשנות ניסיון ,החלופות הבאות:
( )1כל שנת -לימודים (כולל תקופת חופשת הקיץ שבסיומה) ,אשר במהלכה ביצע בעל
התפקיד ביצע בפועל את הנדרש בסעיף ,במשך  8חודשים ,לכל הפחות.
( )2תקופה של  12חודשים ,אשר במהלכה ביצע בעל התפקיד ביצע בפועל את הנדרש
בסעיף ,במשך  8חודשים ,לכל הפחות.

להלן שאלות ההבהרה שהופנו למשרד והמענה הניתן להלן:
סעיף

עמוד

1.5.3

7

פירוט השאלה  /בקשה להבהרה
בשל העובדה כי טרם פורסמו נספחי
וסעיפי הביטוח נבקש מועד נוסף
לשאלות הבהרה ובהתאמה דחייה
במועד הגשת ההצעות בשבועיים
לפחות.

המענה
כאמור בהודעה שפרסם המשרד ביום
 ,12.6.22נוכח עיכוב שחל בפרסום מפרט
הביטוח ,המשרד יאפשר להגיש שאלות
הבהרה הנוגעות למפרט הביטוח ,החל
מהמועד בו יפורסם.
הודעה בדבר המועד האחרון להגשת
שאלות הבהרה אלו ,תפורסם יחד עם
מפרט הביטוח.

נבקש שיובהר כי העברת בעלות
בתוצרים תהיה רק ביחס לתוצרים
שהוכנו באופן ייעודי וייחודי עבור
המשרד ו/או על בסיס מידע סודי שלו.
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6.7

37

הבקשה מתקבלת חלקית.
העברת בעלות בתוצרים תהיה רק ביחס
לתוצרים שהוכנו באופן ייעודי וייחודי
עבור המשרד ו/או על בסיס מידע
שהועבר ע"י המשרד והוא איננו נחלת
הכלל.
מקרה בו הספק הזוכה יהיה סבור לגבי
תוצרים אותם ידרוש המשרד ,כי הללו
אינם תוצרים שהוכנו באופן המפורט
לעיל ועל כן אין הוא מחויב להעביר את
הבעלות עליהם ,עליו יהיה לנמק
ולהוכיח טענה זו.

.3

סעיף 11
נספח י"ד-
הסכם

96

נבקש שיובהר ,כמקובל בהסכמים
מסוג זה ,כי על אף כל האמור בהסכם
זה ו/או בכל דין ,אחריות הספק תוגבל
כך שהספק יהיה אחראי אך ורק לנזק
ו/או אובדן ישיר בלבד אשר נגרם
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או
של מי מטעמו וכי ובכל מקרה לא יהיה
הספק אחראי לנזקים עקיפים ו/או
תוצאתיים .כמו כן ,נבקש כי יובהר
שסה"כ אחריות הספק הכוללת
והמצטברת תהיה מוגבלת לגובה
התמורה החוזית ששולמה לספק ו/או
שהיתה אמורה להיות משולמת
במהלך  12החודשים שקדמו למועד
קרות הנזק.

הבקשות נדחות.

לעניין תנאי הסף  -נבקש כי יוגדר
המונח "חינוך בלתי פורמלי" על מנת
שיובהר מהם מאפייני הפרויקטים
בחינוך הבלתי פורמלי שיוכרו .נבקש
שיובהר אם "שנה" משמעה במכרז
שנת לימודים ,חלק שנה ,או שנה בת
 12חודשים?
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 1.2.2תנאי
סף

3
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 2.1.2תת
סעיף 3
מנהל
התכנית

17

תגבור לימודי במסגרת החינוך הלא
פורמאלי ,הינו תגבור לימודי שאיננו
חלק מתכנית הלימודים הפורמאלית של
בתי ספר יסודיים ,חט"ב ותיכונים.
ויודגש ,לצורך עמידה בתנאי סף זה ,על
התכנית למלא אחר כל התנאים
המפורטים בסעיף.

לצורך עמידה בתנאי סף זה ,תוכר כשנת
ניסיון ,כל שנת-לימודים (כולל תקופת
חופשת הקיץ שבסיומה) ,מתוכה ביצע
המציע בפועל תכניות העומדות בתנאים
המפורטים בסעיף ,במשך  8חודשים,
לכל הפחות.
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 2.2.2תת
סעיף 2

18

.7

2.7.1

21

.8

8.3

42

האם מדובר בדרישות חלופיות או
מצטברות? גם שנתיים בניהול צוות
וגם שלוש שנים בניהול תקציב? האם
שנה בניהול צוות ושני פרויקטים
עמידה באופן חלקי ,בשתי החלופות,
בהיקף התקציבי עומדים בתנאי הסף?
איננה מהווה עמידה בתנאי סף זה.
מדובר בדרישות חלופיות :לצורך עמידה
בתנאי הסף ,די להציג עמידה באופן
מלא ,באחת מן החלופות.

נבקש שיובהר עבודה בבית ספר
כמורה ובתפקיד שאינו הוראה יכולה
להיחשב כחינוך בלתי פורמלי
בתחומים לימודיים.

לצורך עמידה בתנאי המובא בסעיף זה,
יוכר אף ניסיון במילוי תפקיד מוגדר
במסגרות החינוך הפורמליות ,שעניינו
החינוך הערכי-חברתי-קהילתי.
כדוגמת :רכז חברתי ,רכז הכנה לצה"ל
בית ספרי ,רכז טיולים וכו'.

נבקש שיצוין ,כי דרישת המשרד תהיה הבקשה מתקבלת.
מנומקת.
במידה ונתבקש ליצר ממשקים חדשים לא תינתן תמורה נוספת עבור ממשקים
נוספים.
האם נקבל תמורה עבורם?
ויובהר ,בשלב זה ,המשרד כלל אינו צופה
כי יהיה צורך בממשקים נוספים.
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13.2

58

.10

.11

1.17

במקרה בו חלה טעות סופר בפרטי
איש הקשר נבקש להוסיף לסעיף זה כי
באחריות המציע לוודא את נכונות
טרם מתן ניקוד אפס המשרד ייצור
ועדכניות פרטי הממליצים ואנשי הקשר
קשר עם המציע לבדיקת העניין.
אותם הוא מביא בהצעתו.
הבקשה נדחית.

14.2
סעיף 2
לטבלת
האיכות

עפ"י מסמכי המכרז להצעת המחיר
השוואת הצעות המחיר ,תהא בהתאם
יתווסף מע"מ לבדיקת ההצעות .נבקש לעלויות אותן יידרש המשרד לשלם,
להבהיר האם תוספת המע"מ
דהיינו ,בתוספת המע"מ למציעים
רלוונטית גם למציע שאינו חייב
המחויבים בכך ,וזאת בהתאם להוראת
במע"מ ,עבור פעילות נשוא מכרז זה.
התכ"מ בעניין זה.
בהקשר זה יצוין כי במידה וכך הדבר
מדובר בפגיעה בשוויוניות שכן מלכ"ר
מחויב בתשלום מס שכר ,שהינו רכיב
מהותי במכרז זה אי לכך נא תיקונכם
בהתאם כך שרכיב המע"מ לא יתווסף
למציעים שאינם חייבים בו.

60

14

נבקש ,כי ההתקשרות במסגרת המכרז הבקשה נדחית.
תוכר כהתקשרות למתן שירותים
חברתיים כמוגדר בהוראת התכ"מ עם זאת ,המשרד יאפשר לזוכה להגיש
הוראת קיזוז חלף ערבות הביצוע ,היה
.7.11.6
ויימצא עומד בכל התנאים הקבועים
בהוראות התכ"מ לעניין זה.
ויוער ,הוראת התכ"מ המתייחסת
לשירותים חברתיים איננה הוראה
 7.11.6אלא הוראה .7.10.3

.12

1.7
תת סעיף 4

.13

1.5.1

9

3

כידוע עובדי מדינה אינם רשאים לתת היות ואין מדובר במתן חסות ,המשרד
המלצות בכתב ע"פ תק"מ .אנו עובדים עומד על דרישתו לקבלת המלצה כתובה.
עם משרדי ממשלה ועל כן אנו
ויודגש ,על ההמלצה להינתן ע"י בעל
מבקשים את התייחסותכם לעניין זה.
התפקיד הרלוונטי לשירותים סופקו.
לעניין תנאי הסף:
נבקש להרחיב את הניסיון מעשי בכל
הקשור לביצוע של תכניות לתגבור
לימודי במסגרת החינוך הלא-פורמלי,
כך שיכלול גם את שנת הלימודים
תשפ"ד .לחילופין ,נבקש להציג ניסיון
של  5שנים במהלך  10השנים
האחרונות (תשע"א -תשפ"א).

הבקשה נדחית.

באתר מינהל הרכש מופיעים 2
תשקיפים – האחד נקרא נספח למכרז
שפורסם ב  ,2/6השני נקרא תשקיף
למשתתף שפורסם ב .8/6
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1.5.1

7

.15

1.5.7

7

נראה כי מועד הגשת המכרז יהיה
בסמיכות גדולה למתן מענה לשאלות
ההבהרה .נבקש כי יתן לפחות שבוע
ימים ממועד קבלת התשובות ועד
הגשת המכרז עצמו

.16

1.7.1

9

נבקש את אישורכם כי חל"צ תגיש
אישור מלכ"ר חלף אישור עוסק
מורשה.
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2.4.7

20
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5.3.6

33

מדובר במסמך זהה.
לנוחיות מגישי ההצעות ,צורף התשקיף
למשתתף אף כקובץ .Word

האם ההבדל ביניהם הוא רק העובדה
שאחד פורסם כ FDF -והשני כקובץ
וורד?
מועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום
 ,29.6.22דהיינו שבועיים לאחר פרסום
המענה לשאלות ההבהרה.
המועד האחרון להגשת הצעות עשוי
להידחות ,בהתאם לשיקול דעת המשרד,
ככל שבמועד בו יפורסם המענה לשאלות
ההבהרה הנוגעות לביטוח ,לא יוותר זמן
סביר לבחינת המענה ולהגשת הצעות.
הבקשה מתקבלת.

נבקש להוסיף לסעיף ג' מציע שהוא
עמותה או חל"צ
האם עלות מעביד בסך  ₪ 100לחבר
כאמור בסעיף ₪ 100 ,הינו השכר השעתי
צוות הוראה שהינו בעל תעודת הוראה (עלות מעביד) המינימאלי ,אותו מחייב
או רישיון הוראה ובעל ניסיון של
המשרד לשלם לחברי צוות ההוראה.
שנתיים לפחות במהלך  7השנים
הספק הזוכה רשאי ,בהתאם לשיקול
האחרונות לפחות בהוראה במסגרת
דעתו ,לשלם לחברי צוות ההוראה שכר
החינוך הפורמאלי/בלתי פורמאלי או
גבוה יותר.
בהדרכת ילדים ו/או בני נוער "......
אינו נמוך מידי? שכן לאחר ההורדות
הסוציאליות והנסיעות ,שכר הברוטו
יהיה נמוך מאוד.
האם אישורי ההורים יכולים להיאסף
על ידי בית הספר בו לומדים
התלמידים?

הספק הזוכה יכול לפנות לבית הספר
בבקשה להסתייע בהם לצורך איסוף
אישורי ההורים ,עם זאת ,יודגש כי אין
בכך כדי להסיר או להפחית את אחריותו
של הספק להשגתם של אישורים אלו.

האם יש הגדרת מספר עמודים
הנדרשים להגשה של המתודולוגיה?

14.2
.19

סעיף 10
לטבלת
האיכות

65

אין הגדרה להיקף
המתודולוגיה של המציע.

העמודים של

על המציע להגיש את המתודולוגיה
באופן אשר יאפשר למשרד לבחון את
המתודולוגיה המוצעת ע"י הספק אל מול
השירותים הנדרשים.

