
 

 

 24.11.2022:  תאריך

 

לקבלת הצעות למתן שירותי הכשרה ליווי ופיתוח מקצועי  202222/הנדון: מכרז פומבי מס׳ 
 למנהלים בעיריית כפר יונה

 

  1 מס' –מסמך מענה לשאלות הבהרה  

 
במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת 

 ולהבהיר כדלקמן: העירייה להשיב

 

 להלן השאלות והמענה בצידן: .1
 

 מס"ד

המסמך או 
 הנספח
אליו 

 מתייחסת
 ההבהרה

 פרק וסעיף
 נוסח השאלה רלבנטיים

 
 

 מענה הרשות

 4סעיף  8טופס מס'  1

אם ההיקף הכספי המוצע 
( כולל ניהול ₪ 350,000)

 5רשת בוגרים במהלך 
השנים שלאחר סיום 

 התוכנית?

התמורה לפי הצעת 
היא עבור המציע 

ביצוע מלוא השירותים 
ועמידה בתנאי המכרז, 

ניהול רשת לרבות 
על ידי המציע הבוגרים 

 5לתקופה של הזוכה 
שנים לאחר סיום 

ת, ולרבות התוכני
בעלויות  תושיאנ

דוגמת  – על  נדרשות
 . אירוח

 4סעיף  8טופס מס'  2
אם ההיקף הכספי המוצע 

כולל עלויות ( ₪ 350,000)
 לוגיסטיות דוגמת אירוח?

 . ראו מענה לעיל

 7סעיף  מסמך ג' 3
מהי כמות המועמדים 

שעתידים להתמיין 
 לתוכנית?

מבלי להתחייב להיקף 
, בדבר כמות המועדים

 מספריאמר כי 
המועמדים העתיד 

. 40 -כ הואלהתמיין 
מספר לא מן הנמנע כי 

או יקטן לפי  זה יגדל
החלטת הרשות, וללא 

 .תמורה נוספת

4   
האם אתם עובדים לפי 

 תעריף נש"ם?
 

, בהקשר דנן, השאלה
 דיה אינה ברורה

5   

נודה להבהרה ביחס 
לתכולות העבודה שכוללת 

האם מדובר  -הצעת המחיר
בתהליך עבור קבוצת 

בכוונת העירייה לקיים 
קבוצת מחזור אחת. 

מפרט  5ראה סעיף 
 טכני.



מנהלים אחת או כמה 
 מחזורים? 

 

6   

מה משמעות הליווי של 
הבוגרים מבחינת תכולות 

 עבודה?
 

ראה נא המענה לשאלה 
והוראת להלן  8מס׳ 
 .7.1.2סעיף 

7 

בתצהיר המציע, בדבר  2.2סעיף   6.2טופס מס 
 -2עמידה בתנאי הסף 

לארגוננו רשת בוגרים ענפה 
המושתתת על פעילות רחבה. 
היוזמה וההפעלה היא 
עצמאית של הארגון, איך 
להתייחס לכך בפירוט מזמין 

  ?השירותים במקרה זה

 – 6.2בכל הנוגע לטופס 
של הפעלת  במקרה

רשת בוגרים שלא עבור 
ניתן לציין  –מזמין 

, כמו זמה עצמאית״״יו
במסמך יש לציין -כן 

את פרטי מזמיני  נפרד
אותן סיימו  תוכניותה

הבוגרים החברים 
 . ברשת

8 

מהן האסמכתאות  2.3סעיף  
המבוקשות ביחס 

 ?לשירותים
כל לצרף יכול מציע 

 להוכחת אסמכתא
התכנית או פעילות 

 - ולמשלרשת הבוגרים 
 קיום כנסים בדבר

 . ושיתופי פעולה שונים

לפעילויות ה בדומוניתן 
בוגרי  רשת

או  תאוניברסיטאו
 מכללות.

 

9 

מה נדרש במסגרת הצעת  4סעיף   8טופס מס 
התקציב, האם רק אחוז 

  ?ההנחה

  את על כל מציע לציין
המוצע על  הנחההאחוז 

 4סעיף ב גם כאמורידו, 
 .8 לטופס

10 

מסמך א': 
הזמנה להציע 

 הצעות

, מכירת 3.4
מסמכי 
 המכרז

נבקש לאפשר למציעים 
לבצע את רכישת המסמכים 
מרחוק ולקבל עותק נקי של 
מסמכי המכרז באמצעות 

 דואר אלקטרוני

 הבקשה נדחית

11 

מסמך א': 
הזמנה להציע 

 הצעות

, הגשת  4.2
ההצעות 

 למכרז

על מנת שנוכל להגיש את 
הצעתנו באופן המיטבי, 
ולהשאיר למציעים זמן 
מספיק לצורך הקמת ערבות 
הצעה, נודה על לכל הפחות 

יום בין מועד פרסום  14
מענה לשאלות הבהרה 

 למועד הגשת מענה למכרז 

 הבקשה נדחית

12 

מסמך א': 
הזמנה להציע 

 הצעות

, תנאי 7.1.2
הסף 

 להשתתפות

נבקש לאפשר הגשה של 
מספר רשתות פעילות של 

 300בוגרים המהוות יחד 
חברים שכן כמות החברים 
אינה בהכרח מהווה מדד 

 לאיכות הקהילה

 מאושר

13 

תצהיר המציע 
בדבר עמידה 

 1-3בתנאי סף 

, 6.1טופס 
6.2 ,6.3 

האם ניתן לצרף טבלה 
לצורך הצגת   wordבפורמט 

ניסיון המציע ? לחלופין, 
נודה לקבלת טפסים אלו זה 

הבקשה נדחית. יש 
פרט את הנדרש ל

העמידה  הוכחתלצורך 



באופן   wordבפורמט 
 שיאפשר הקלדה בטבלה

באופן בתנאי הסף 
 המפורט במכרז.

14 

אחוז הנחה  נבקש לקבוע 8טופס מס  הצעת משתתף
מקסימלי על ידי עושה 
המכרז. באופן זה, המציע, 
ככל שייבחר, יוכל לספק 
שירות מיטבי המאזן בין 
איכות העבודה ושכר הוגן 
לעובדי המציע לבין מחיר 

 הוגן למזמין.

 הבקשה נדחית.

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

הבירור. המענה יחייב  אין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או .3
 כלשונו.

ע"י מורשי החתימה של המציע  חתוםיש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא  .4
 בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  .5
יפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה במסמכי המכרז. כל תיקון לסע

יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 עיריית כפר יונה

 

 


