יום רביעי  13בנובמבר 2019
מכרז פומבי  12/2019לכתיבת והעברת תוכניות לימוד בתחום הקיימות -התייחסות לשאלות הבהרה.
להלן התייחסות חברת מי הוד השרון בע"מ (להלן" :המזמין" או "החברה") לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד
ליום  12/11/19בשעה ( 14:00להלן" :המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה"):
מס"ד

מס' עמוד

התיחסות מי הוד השרון בע"מ

סעיף במכרז/הסכם

פירוט השאלה

1

נספח ד' – הסכם
התקשרות  -סעיף 8.3

 .1כיצד מגדירים שהספק הפסיק .1
עבודתו באופן חד צדדי?
 .2מה קורה אם הפסקת העבודה
נובעת מסיבות הקשורות
ברשות או בתאגיד?
 .3תשלום הפיצוי בסך ₪ 50,000
.2
אינו מידתי ,אנא
התייחסותכם.

2

נספח ד' – הסכם
התקשרות  -סעיף 8.7

3

נספח ד' – 2מפרט
השירותים והעבודות –
סעיף 4

.3

הפסקת עבודה חד צדדית
מתן
אי
משמעותה
בהיקפים
השירותים
שנקבעו במכרז ובמועדים
אשר יתואמו מול בתי
הספר.
במקרה זה הספק יהיה
זכאי לתמורה באופן יחסי
להיקף השירותים שניתן על
ידו.
הבקשה מתקבלת חלקית,
באופן בו סכום הפיצוי
יעמוד בשנתיים הראשונות
על  50אלפ"ש ובשנה
השלישית ואילך יופחת ל-
 25אלפ"ש .
אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .ראה תשובה לשאלה )2(1
לעיל .

א .סעיף זה הדורש בנוסף א.
לפיצויים ,פיצוי על נזקים ב.
שיגרמו למי הוד השרון לא
ברור ,שכן בעבור מה נדרש
כתב ערבות?
ב .מה קורה אם הספק מפסיק
עבודתו מאחר ומי הוד השרון
לא עמדו בהתחייבויותיהם?
האם נציגי התאגיד או מי מטעמם נציגי התאגיד או מי מטעמם יהיו
מגיעים לבתי הספר או לגנים זמינים לספק הזוכה ,ככל
במהלך הפעילות ,כחלק ממפגש עם שידרשו ,כחלק מהפעילות ,והכל
אנשי מקצוע ,או משתלבים בתיאום מראש.
בפעילות באופן כלשהו?

מס"ד

מס' עמוד

התיחסות מי הוד השרון בע"מ

סעיף במכרז/הסכם

פירוט השאלה

4

פרוטוקול כנס מציעים
– "הודעה בדבר עדכון
מסמכי המכרז"

5

שאלה  6בסיכום כנס
מציעים

6

שאלה  2בסיכום כנס
מציעים

7

אין התייחסות לכך
המכרז

8

שאלה  2בסיכום כנס
מציעים

א .בגוף ההודעה כתוב בהדגשה ,א.
כי החברה לא תעביר לספק
הזוכה את התוכניות הקיימות
ברשותה.
גם בכנס המציעים וגם במכרז
עצמו (נספח ד' ,2סעיף  )4נאמר
ונכתב כי החברה תעביר את
נמצאת
אשר
התוכנית
ברשותה לספק והוא ינחה
אותה השנה בבתי ספר.
שנת
לקראת
במקביל
הלימודים הבאה (תשפ"א),
הספק הזוכה ישכלל ,ישפר
ויחדש את התוכנית במטרה
שתהיה כמה שיותר עדכנית
ועניינית .המשפט הרשום
בפרוטוקול במודגש סותר ב.
הנחייה זו .האם הספק הזוכה
יוכל להשתמש בתוכנית
הקיימת בשנת הלימודים
הנוכחית (תש"ף)?
ב .בנוסף ,אין קשר בין הפיסקה
המודגשת לבין שאלה מס' 2
אליה
המסמך,
בהמשך
הפניתם.
לאור חוסר הזמינות האפשרי בשנה אין מניעה אולם ,לוח הזמנים
הראשונה -האם תהיה אפשרות צריך להיות תואם ללוח הפעילות
לבצע יום פעילות מרוכז שבו יועברו של מוסדות החינוך.
מספר מפגשים לאותו בית ספר?
מכיוון שהמציע היה מעורב בפיתוח במידה ולמציע זכויות יוצרים
תכניות שבחלקן נעשה שימוש במסמכים כלשהם הוא יוכל
במסגרת פעילות התאגיד ,האם לעשות בהם שימוש וזאת בלבד
יוכל לקבל אישור על שימוש שיבטיח כי אינו פוגע בזכות
בחומרים אלה ,מבלי לאבד את קניינית כלשהיא (זכויות יוצרים,
זכויותיו המסחריות (זכויות זכות מוסרית וכיו'ב).
יוצרים) ,לפני מעמד חתימה על
מכרז זה (במידה והמציע יהיה
הספק הזוכה)
האם הספק הזוכה יוכל לעשות ככל שברשות התאגיד חומרי
שימוש בחומרי הדרכה (מצגות) בהן הדרכה ומצגות אשר זכויות
היוצרים בהן שייכות לתאגיד אין
נעשה שימוש בעבר ע"י התאגיד ?
כל מניעה לאפשר לספק הזוכה
לעשות בהם שימוש לטובת
אספקת השירותים נשוא מכרז
זה.
האם לתאגיד יהיו זכויות מסחריות ראו התייחסות מי הוד השרון
על החומרים שהספק יפתח ויגיש בע"מ שאלה מס'  2בפרוטוקול
כנס המציעים.
במסגרת המכרז?

התשובה שלילית .התאגיד
לא יעביר לספק הזוכה את
הקיימות
התוכניות
ברשותו.
התאגיד יוכל להנחות את
הספק הזוכה בנושאים אשר
לדעתו יש לכלול במסגרת
תוכניות הלימוד ,והספק
הזוכה יידרש להכין תוכנית
לימוד על סמך הנושאים
הללו וניסיונו.
תוכנית הלימוד המצומצמת
אשר תוכן ע"י הספק תשמש
אותו בשנה"ל הנוכחית
ותורחב על ידו לקראת
שנה"ל הבאה.
לעניין שימוש עתידי של
הספק הזוכה בתוכניות
לימוד אשר יוכנו על ידו
לטובת מי הוד השרון ראו
התייחסות מי הוד השרון
בע"מ שאלה מס' 2
בפרוטוקול כנס המציעים.

סעיף במכרז/הסכם

פירוט השאלה

התיחסות מי הוד השרון בע"מ

מס"ד
9

אין התייחסות לכך
המכרז

האם כוונתכם שהשיעורים יהיו בני
שעה ,שעתיים אקדמאיות או אחר?
(בהנחה שניתנים חמישה שיעורים
נפרדים)

10

נספח י' 2

מה הכוונה בדוגמאות לחומרי עזר?

שעת לימוד במוסדות החינוך
הינה שעת לימוד בת  45דקות.
לוח הזמנים צריך להיות תואם
ללוח הפעילות של מוסדות
החינוך.
חוברות ,פלקטים וכד'.

11

5.8.1.2

מהי התדירות הצפויה של פגישות
הרכז עם הממונה?
מאחר ותנאי המכרז השתנו ,הספק
הזוכה לא יקבל לידיו מערכי
הדרכה קיימים .כלומר ,ייתבקש
לפתח מהיסוד שתי תכניות חדשות,
להפיק עזרי לימוד חדשים ,להכשיר
צוות הדרכה ולהדריך את התכניות
במוסדות החינוך ,כל זאת תוך
מספר חודשים ספורים( .אילוץ זה
דוחה את תחילת ההדרכה בלפחות
חודשיים מיום הודעת הזכייה)
האם תהייה הבנה מצד התאגיד כי
מועד תחילת ההדרכות בבתי הספר
והגנים ידחה בכחודשיים מיום
הודעת הזכייה בהתאם לצרכי
פיתוח מסוג זה?
האם ניתן לבטל את ערבות
ההשתתפות ,ובמקומה לדרוש
רכישת המכרז בסכום מופחת?
זאת ,כמקובל במכרזי משרדי
ממשלה ותאגידים דומים.
האם ניתן להקדים את מועד
התשלום הראשון ל 15-יום ממועד
הודעת הזכיה? זאת ,עקב שינוי
תנאי המכרז (בהתאם להודעה
בפרוטוקול מכנס המציעים ,עמ' )4
בשל הצורך לפתח תכנים ולהפיק
עזרי לימוד באופן מידי.
האם ניתן להפחית את סכום ערבות
הביצוע לשווי של  5%מתקציב
המכרז לשנה אחת? זאת ,כמקובל
במכרזים של משרדי ממשלה
ותאגידים דומים.
האם תאגיד מי הוד השרון ישא
בעלות הסעות התלמידים מבתי
ספר וגני ילדים למפגשי הדרכה
מחוץ לכתלי המוסד החינוכי כחלק
מהתכנית הכוללת? לדוגמה בביקור
באתרים בהוד השרון :מט"ש ,אחו
לח ,באר איזיקסון או אתרים
אחרים שהספק הזוכה יציע.

ראו התייחסות במסמכי המכרז
סעיף 5.8.1.2
התאגיד מודע ללוחות הזמנים
הקצרים בשנה"ל הנוכחית ויסייע
לספק הזוכה ,עד כמה שניתן ,על
מנת להתחיל בביצוע ההדרכות
בהקדם האפשרי.

12

מס' עמוד

הודעה בדבר עדכון
פרוטוקול
כנס מציעים מסמכי המכרז
 -עמוד 4

נספח ג' – ערבות
השתתפות

13

14

נספח ד' –
הסכם
התקשרות

15

נספח ד'– 1
ערבות
ביצוע

16

נספח ד' 2

סעיף 6.1

סעיף  -1אתרים בהוד
השרון

הבקשה אינה מקובלת .על פי
התיקון לחוק חובת המכרזים לא
ניתן להתנות השתתפות במכרז
בתשלום דמי השתתפות.
הבקשה אינה מקובלת.

הבקשה אינה מקובלת.

ככלל עלות הסעות התלמידים לא
תחול על הספק הזוכה.
ככל שיידרשו הסעות ,ייבחן
הנושא מול התאגיד ומוסדות
החינוך.

מס"ד

מס' עמוד

סעיף במכרז/הסכם

17

נספח ד' 2

סעיף  , 8.6בטבלה מס"ד האם החלפת מדריך ביום מחלה
תחשב כקנס?
7

18

נספח י' -1
פרטים
אודות
הצוות
המקצועי
של המציע

האם ניתן להפנות את הקורא
למסמכי קו"ח ותעודות השכלה
רלוונטיות של הצוות המוצע לביצוע
המכרז ,במקום למלא בכתב את
הפרטים בנספח עצמו?

ככל שמדובר באירוע חריג וחד
פעמי -החלפת מדריך ביום מחלה
לא תחשב כקנס.
הבקשה מקובלת ובלבד שהמציע
יצרף קורות חיים לכל אחד
מחברי הצוות בנפרד ויכלול בהם
את כל הפרטים המפורטים
בנספח י'. 1

במידה ומדריך הגיע להדרכה ובית
הספר/גן הילדים ביטל באותו
הבוקר ולא עדכן מראש את
המדריך/רכז התכנית ,האם המפגש
יחשב כמפגש שבוצע? מאחר ואנו
נוהגים לשלם למדריך עבור ביטול
הדרכה תוך פחות מ 24-שעות.

ככל שמדובר באירוע חריג לא
ייחשב המפגש שבוטל כמפגש
שבוצע .יחד עם זאת ,ככל
שמדובר במקרים החוזרים על
עצמם יבחן המשך העברת
התוכנית באותו מוסד חינוכי.
יודגש כי התמורה הינה עבור מתן
שירות כולל ואין אפשרות
להפחיתה או להגדילה בנסיבות
המתוארות בשאלה.

כל הסעיפים

19

פירוט השאלה

התיחסות מי הוד השרון בע"מ

מי הוד השרון בע"מ מבקשת להזכיר כי המועד להגשת ההצעות ביום ה'  21/11/2019החל מהשעה  09:00ועד השעה
( 14:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות") .הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים במועד הנקוב ו/או יימסרו
לחברה לאחר "המועד האחרון להגשת הצעות" ,תיפסלנה על הסף ולא תשתתפנה במכרז.
אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות מסמכי המכרז ,אלא אם כן נאמר כך במפורש.
אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה .המסמך
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,
עפר ברש
מנכ"ל תאגיד מי הוד השרון

