מענה לשאלות הבהרה עבור מכרז  - 522222תוספת
להפעלת תכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים בכיתות א'-ו' במסגרת החינוך
הלא-פורמלי עבור משרד העלייה והקליטה


להלן שאלות ההבהרה שהופנו למשרד והמענה הניתן להלן:
סעיף

עמוד

פירוט השאלה  2בקשה להבהרה
ביטוחים נוספים סעיף (4א')  -קיום ביטוח לאתרים
בהם תופעל התוכנית ,המשרד מטיל אחריות על
הספק הזוכה לדאוג ולוודא קיומם של ביטוחים
הולמים לאתרים בהם תופעל התוכנית,
יוער כי דרישה זו אינה קיימת במכרזים ממשלתיים
בהם הפעילות מתקיימת בבתי הספר .דרישה זו אינה
מעשית מאחר וההסכם בעניין ההפעלה הינו מול
המשרד .

.1

מפרט
הביטוח
סעיף 11.1
ס"ק (.)4א.

זאת ועוד יוער כי בסעיף ( 4.3.4האתרים בהם תופעל
התוכנית) ,לתנאי המכרז המשרד קובע כי משרד
החינוך יעמיד את האתרים (בתי הספר) בהם תתקיים
הפעילות ,יצוין כי מבנה בתי הספר היסודיים הם
בבעלות
הרשויות ובאחריותם ואינם שייכים למשרד החינוך .
כיצד מצופה מהספק הזוכה לדרוש מהרשויות
דרישות ביטוחיות כאשר הוא אינו צד להסכם כל
שהוא מול הרשות המקומית.
לעניות דעתנו ומניסיון בהפעלת תוכניות בתוך בתי
הספר אחרי שעות הלימוד הפורמליות דרישה זו
צריכה
להגיע מהמשרד/ממשרד החינוך כתנאי לקיום
הפעילות.
נבקש לשנות את הדרישה.

מענה
ביחס להערה כי
הדרישה אינה קיימת
במכרזים ממשלתיים
בם הפעילות מתקיימת
בבתי הספר -הטענה
נדחית .המדובר בדרישה
שמופיעה במספר
מכרזים.
לגבי תהליך בחירת
האתרים -אין חשיבות
לגורם שקובע היכן
תתקיים הפעילות ,בד"כ
מדובר במבנים בבעלות
של הרשות המקומית/
העיריה ,המבטחת אותם
ממילא.
על הספק לפעול כמפורט
בסעיף הביטוח ולוודא
כי קיימים ביטוחים
נדרשים מאותן רשויות/
עיריות( .ניתן לבצע את
הוידוא במספר אופנים
כגון -אימייל ,טלפון וכו'
וכו').
משכך -הבקשות
נדחות.
אין שינוי במסמכי
המכרז.

חברת אבטחה-הדרישה מהספק הזוכה להציג
ביטוחים מתאימים של חברת אבטחה וכן הדרישה
להרחיב את הביטוחים של חברת האבטחה ,כך
שיורחבו לשפות את מדינת ישראל-משרד העלייה
והקליטה אינה ריאלית ולא ישימה ,וזאת לאור
העובדה כי תנאי המכרז אינם מחייבים העסקת
חברת אבטחה וזה עולה רק מתוך דרישות הביטוח .

.4

מפרט
הביטוח
סעיף 11.1
ס"ק (.)4ב.

.3

4.8

העסקת חברות האבטחה /ביטחון מוטל על הרשות
המקומית בשעות החינוך הפורמליות וגם אחריות
על השעות בהם מופעלות תוכניות לימודים אחרות,
לספק הזוכה אין כל אפשרות לפנות לחברת
האבטחה ולדרוש דרישות כמפורט בסעיף זה.

ההערה המתקבלת.
השירותים הנדרשים
במסגרת מכרז אינם
כוללים העמדת
אבטחה.
אי לכך ,סעיף זה
יימחק.

כאמור הספק הזוכה אינו צד להסכם מול חברת
האבטחה ,יוער שבכל המכרזים של משרד החינוך
אין הטלת חובות על המפעיל שאינם בשליטתו.
ככל שעניין האבטחה הוא באחריות הספק הזוכה
יש לציין זאת בצורה מפורשת על מנת לתמחר זאת
בהצעת המחיר של המציעים.
נבקש שסוגיה זו תובהר לצורך מתן הצעת המחיר
סעיף - 4.8.4האם גם צוות ההוראה ידרש להשתתף
בימי העיון ובהשתלמויות בהיקף של  6-8מפגשים
בשנה של  3שעות לפחות?
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סעיף  – 4.8.8בהתאם לתנאי המכרז ,הספק הזוכה
צריך לצרף דוח נוכחות על קיום ימי העיון
וההשתלמויות לצוות ההוראה ,האם הספק הזוכה
יקבל כיסוי כספי לשעות הנוכחות בפועל של צוות
ההוראה בימי העיון וזאת בהתאם להצעת המחיר
שנתן או שעל המציע לגלם את עלויות השכר לצוות
ההוראה בגין הנוכחות בימי העיון בהצעת המחיר
שיציע?

כאמור בסעיף" ,כל בעלי
התפקידים" נדרשים
להשתתף בימי העיון
וההשתלמויות ,דהיינו,
צוות ההוראה ,מנהל
התכנית והמנהל
הפדגוגי.
דוח הנוכחות נועד
לצורך מעקב אחר
השתתפות בימים אלו,
ולא לצרכי תשלום.
על המציע לגלם את
הוצאותיו בגין ימי העיון
וההשתלמויות ,במסגרת
הצעת המחיר המוגשת
על-ידו.

בהתאם למפורט בסעיף  1..4.1למכרז לצורך קבלת
תשלום על הספק הזוכה להגיש תוך  4.יום מסיומו
של רבעון חשבונית כדין.
ובסעיף  1..4.6למכרז צוין שמועד התשלום נקבע לא
יאוחר מ 44-יום מיום הגשת החשבוניות .

.4

1..4

.4

מפרט
הביטוח
11.4.4
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מכך עולה שהספק אמור לקבל תשלום במקרה
הטוב אחת ל 3.4-חודשים ,ועליו לממן מימון ביניים
בגין שכר עבודה והזנה בשווי של כ 4-מיליון ₪
למשך תקופה זו.

המשרד לא יעביר לספק
הזוכה מקדמות בגין
מתן השירותים.
עם זאת ,המשרד
יאפשר לספק הזוכה,
ככל שיהי מעוניין בכך,
להגיש חשבונית ולקבל
תשלום ,מדי חודשיים.

נבקש לקבל הבהרה :האם המשרד מעביר מקדמות
בגין שכר עבודה למורים ובגין הזנה וההתחשבנות
סופית הינה אחת לרבעון או על הספק לממן מימון
ביניים לתקופה של  3.4חודשים עבור תשלום שכר
מורים והזנה לתלמידים?
אבקש למחוק "יועבר למשרד אישור קיום ביטוח
בנוסח שיועבר ובגבולות הנדרשים בהתאם להוראות
הפיקוח על חברות הביטוח

הבקשה נדחית.
אולם יובהר כי העברת
פוליסות ללא מידע
מסחרי סודי שאינו
רלוונטי להתקשרות ,לא
תהווה הפר יסודית של
ההסכם.

