אגף למינהל תאום ותפעול

ח' תמוז תשע"ט
 11ביולי 2019

הנדון :מענה לשאלות הבהרה מס'  2מכרז פומבי מס'  20/19הפעלת תל"ן בגני ילדים בראש
העין שיעורי תנועה (חנ"ג) ושיעורי דרמה ותאטרון
להלן מענה לשאלת הבהרה בקשר עם המכרז שבנדון:
 .1שאלה:
יש לנו ניסיון עם מעל  200גנים ( 7000ילדים) בשנה בתוכנית ניצנים עם תכנית מאושרת
של משרד החינוך.
האם אפשר לזקוף את הניסיון הזה כחלק מהניסיון שלנו ?
תשובה:
ניסיון שצבר מועמד למתן השירות בפועל במסגרת תכנית ניצנים העונה על הנדרש
בתנאי הסף של המכרז יובא בחשבון.
 .2שאלה:
האם הבנתי נכון ,במידה ואני מעוניין/מסוגל ללמד ב  100 -גנים בשנה הבאה ,עלי
להביא ערבות בנקאית על סך  15,000ש"ח לתקופת המכרז?
תשובה:
נוסח המכרז ברור – בהתאם לסע' הערבות בעמ'  5סע"ק  5א' ,על המציע להפקיד
לזכות העירייה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית ערוכה ללא תנאי צמודה למדד המחירים
לצרכן בסך של  ₪ 150לגן Xמספר הגנים בהם הוא מתעתד לתת שירות.
 .3שאלה:
במידה ואזכה ,מה תהייה גובה הערבות ?
תשובה:
סע'  16לחוזה (עמ'  ) 21מסמך ג' – עודכן כדלקמן:
"להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הספק לעירייה ,עם החתימה על
חוזה זה ערבות בנקאית בלתי מסויגת לטובת העירייה ,סכום הערבות יהיה  ₪ 300לגן *
מספר הגנים לתקופה של שנת לימודים הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן
(המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
מדד הבסיס יהיה המדד האחרון הידוע ביום עשית הערבות ואילו המדד הקובע אם
יידרש פירעון הערבות  -יהיה המדד הידוע ביום התשלום .הערבות תהיה בתוקף משך
כל תקופת החוזה וחודש נוסף וכן תהא בתוקף בתקופות הנוספות בתוספת חודש,
במידה והאופציות להארכת תקופת ההתקשרות תמומשנה".
 . 4שאלה:
בגלל ריבוי המכרזים וע"מ למנוע טרטור של לקוחות ,האם יתקבל טופס של העמותה עם פרטי
הממליץ ,מספר גנים וכולי ?
תשובה:
יש להגיש הצעה עפ"י המבוקש במסמכי המכרז .פירטי הממליצים ירשמו בנספח א' 2/סעיף 4
בצרוף המלצותיהם .סע"ק  19עמ'  7עודכן כדלקמן:

 .19אישור מנהל/י מחלקות חינוך ברשות/יות מקומי/ות ,לרבות תפקידם ומספרי טלפון
שלהם והמלצות.
משובים של  5גננות לגבי פעילות המציע בשנת הלימודים התשע"ט ,לרבות מספרי
הטלפון שלהן.
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 .5שאלה:
האם ניתן לתקן במסמכי החוזה את העימוד ? החל מנספח א 2/כל המסמכים והנספחים
נחתכים אמצע העמוד.
זה יהפוך את מסמכי המכרז למבולגנים שכן לעיתים יש להחתים גורמים שונים (בנקים,
חברות ביטוח ,מורשי חתימה וכולי) על המסמכים.
תשובה:
חיובי – מצ"ב עותק מעודכן של המכרז.
 .6שאלה:
האם יש דרך להבטיח על שמירת המערכים המצורפים להצעה ? (שמירת סודיות של
העיריה על המסמכים הניתנים לה ע"י המציע)
המערכים האלו מבטאים את הלב של העמותה שלנו ובמידה וידלפו ,יסבו לנו נזק עצום.
תשובה:
ניתן לציין במכתב נלווה את הבקשה לסודיות ולציין לאיזה חלקים בהצעה הבקשה
מתייחסת  ,ככל שתוגש בקשה לעיון אזי העיריה תפנה אל המציעים לקבל עמדה ואז
תתקבל החלטה שתובא לידיעה טרם ביצוע.
 .7שאלה:
האם במסמך א 2/יש להציג את המועמדים שיעבדו בפועל בעיריית ראש העין ? ואם הם
צריכים לעמוד בקריטריונים המוצעים ?
אנחנו עמותה שיודעת לגייס ,להכשיר וללוות מורים ,כמו כן ,לתת שירות לגננות ,מענה
למנהלים וכולי.
חלק מכניסה לעירייה חדשה ,היא גיוס מורים חדשים והעברה של מורים וותיקים למקום
החדש.
איני יכול להתחייב איזה מורה ילמד בהכרח בראש העין בשנה הבאה .יש באפשרותי רק
להציג על הניסיון של העמותה .האם זה מספק מבחינתכם ?
תשובה:
במסמך א'  2חובה להציג את המועמדים אשר יעבדו בפועל בשנת תש"פ בעיריית ראש
העין.
הבהרות:
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון
בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה ,חתום על ידם בחתימה ובחותמת,
להצעתם במכרז.
בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין
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