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מכרז פומבי מס' 06/2020
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי  06/2020מרכז יום טיפולי סיעודי כפר יונה

 .1עמ'  ,4סעיף  2.1האם ההוכחות הנדרשות לסעיף זה יכולות להגיע באמצעות המלצה או באמצעות הצהרה
של רואה חשבון ?
נדרש אישור רואה חשבון.
תשובה:
 .2עמ'  ,4סעיף  2.2בתנאי הסף מצוין כי נדרש על המציע "העסיק בתקופה האמורה לפחות  50עובדים".
ובאישור רואה חשבון רשום "העסיק בתקופה האמורה לפחות  20עובדים",
עמ' 12
נודה להבהרה
תנאי הסף גוברים.
תשובה:
נודה להבהרה כתוב בטור השמאלי " מסמכים
 .3עמ'  ,9סעיף 8.4
למתן ציון איכות לאמת המידה הנבדקת" .האם הכוונה להציג  50עובדים או 15
בחינת ההצעות,
איכות הצוות  .30%עובדים שעבור כל עובד מקבלים  2%וביחד ? 30%
כמוכן האם לצרף קורות חיים ?
ציון האיכות בשיעור  2%יקבע לעובד שמעבר ל ,50-כלומר ,הניקוד יינתן מהעובד
תשובה:
ה 51-ואילך עד ל 65 -עובדים
יש להגיש את כל המסמכים לרבות קורות חיים להוכחת התנאים בהתאם למצוין במכרז.
 .4עמ'  ,37נספח ב 2
תשובה:

האם חברת הביטוח צריכה לחתום על אישור קיום ביטוחים עוד לפני הודעת הזכייה ?
על המגיש לחתום על אישור קיום הביטוחים .חברת הביטוח תתבקש לחתום לאחר
בחירת הזוכה.

 .5כללי
תשובה:

בשל היקף הפעילות האם ניתן להפחית את הערבות הבנקאית ל 50,000-ש"ח?
ללא שינוי.

 .6כללי

האם ניתן לקבל את נספחי המכרז בקובץ  .Wordלא ייעשה בהם שום שינוי בנוסח הכתוב?
האם ניתן להוסיף שורות בנספחים ?
לא לגבי שתי השאלות.

תשובה:
 .7כללי
תשובה:

האם ניתן לקבל ארכה להגשת המכרז כשבוע ?
לא.

.8

בהמשך לשינוי שעבר המרכז בכפר יונה בשנים האחרונות ,עיקר מקבלי השירות במסגרת,
מוכרים כטיפוליים וסיעודיים .כשהפעילות המרכזית במרכז הינה שיקומית וטיפולית עם
תמיכות מקיפות בחיי היום יום .כך שהתוכנית העסקית אינה תואמת את עיקר הפעילות
במרכז .נודה להבהרה האם התוכנית העסקית עדיין רלוונטית למכרז זה ? במסגרת
התוכנית העסקית ?
יש להגיש תכנית עסקית בהתאם לדרישות המכרז

תשובה:
 .9סעיף 2.1
תשובה:

להבהיר את הסעיף בדגש לנושא הצורך בניסיון ,שיקומי ,סיעודי.
מדובר באחת מהחלופות – השמה בעבודה נתמכת בשוק החופשי ,לכל הפחות  30אנשים
עם צרכים מיוחדים או במוסד המטפל לכל הפחות ב 30 -אנשים בעלי צרכים מיוחדים
במסגרת הקהילה.

