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מענה לשאלות הבהרה -סבב 2

קול קורא מספר  01/2022לרישום למאגר תכניות העשרה של תכנית
קרב לשנת הלימודים תשפ"ג
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה,
או בכתב שלא במסגרת מסמך זה ,אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים
משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
 .1מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי הקול קורא המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה
וחותמת המציע ,לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע  .אי הגשת המסמך תהווה עילה
לפסילת הצעת המציע.
 .2למען הסר ספק ,מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד .אם
וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן ,הרי שבקשות אלה נדחו ,ויתר סעיפי ותנאי
הקול קורא שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
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סעיף ו' סעיף
קטן  ,4עמ' 5

פירוט השאלה/בקשת
הבהרה
בהגשת המסמכים אנו
מתבקשים לצרף אישור
קיום ביטוחים מוגדר
כנספח ט'.
אך
האם יש צורך למלא את
הטפסים של העסקת
עובדים זרים והעסקת
עובדים עם מוגבלויות אם
כרגע לא מועסקים עובדים
זרים ו/או בעלי מוגבלויות?
האם הקול קורא פתוח גם
לבעלויות? (או רק לרשויות
מקומיות)
התוכן אותו אנו מציעים
במסגרת הקול קורא הינו
תוכניות טכנולוגיות
לילדים ונוער .על מנת
להפעיל תוכניות אלו ישנו
צורך במחשבים לטובת
הלמידה.
האם בית הספר אחראי על
הבאת ציוד הקצה
והאינטרנט?
האם ניתן להציע את
התכנית רק בבתי ספר בהן
קיימת כיתת מחשבים?
"ניהול מו"מ ביחס להצעת
מחיר" -האם למציע יש
אפשרות בשלב זה לא
להמשיך בתהליך אם הגיע
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תשובה
מצורף הנספח.
חתימת המבטח על אישור הביטוח
נדרש לאחר ההצטרפות למאגר
ולקראת תחילת מתן השירות
בפועל
כן

הקול קורא מיועד לכל גוף העומד
בדרישות הסף שנקבעו בסעיף _
לקול קורא
בחלק ממוסדות החינוך יתכן
והספק יידרש להביא ציוד קצה
כגון טאבלטים  ,ומחשבים ניידים
ובמקרה זה חל איסור מוחלט על
הספק להשאיר את הציוד במוסד
החינוכי ובחלק ממוסדות החינוך
קיימים כיתות מחשבים
ראה מענה בסעיף 4
כן

למסקנה שהתשלום המוצע
בגין הפעילות נמוך מדי?
7

סעיף ז'  ,עמ' 5

"התקשרות הזכייניות עם
המציע תעשה ככל שהצעת
המציע תתקבל בהתאם
לאמור לעיל ובכפוף לכך
שתכנית ההעשרה המוצעת
על ידו תוזמן על ידי בית
ספר ".האם ניתן להגדיר
מינימום שעות הדרכה
אליהן מגיע הספק לבית
ספר אחד?

הנושא יבחן בהתאם להוראות
מכרז קרב  ,צרכי התכנית למול
הביקוש של מוסדות החינוך את
התכנית המוצעת

8

סעיף ז' סעיף
קטן 6-5

האם המציע מחויב לבצע
פעילות בכל מוסד חינוכי
שמזמין פעילות ,או שיש
למציע אפשרות להחליט
האם פועל במוסד חינוכי
מסוים או לא?

ראה מענה לשאלה  7לעיל

האם מדובר ב  32מפגשים
או של  45דקות או של ?90
או בסה"כ  32שעות
אקדמיות לתכנית?
"טבלה  – 2עלויות ציוד
וחומרים בלתי מתכלים "
האם כאן נכנסת עלות
מדריך?
"ידוע לי כי להצעת המחיר
מטעמי (חלק ג' לקול קורא)
יתווסף תשלום קבוע בגין
"נלוות " כהגדרתו בקול
קורא זה לכל שעת הדרכה
אשר התקיימה בפועל".
היכן מופיע נספח ד והיכן
נרשמת עלות הנלוות

ראה בעניין זה את ההגדרה לעניין
מודל העבודה במסמך ב' בסעיף
11.2
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סעיף  ,2עמ' 11
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סעיף  ,4עמ' 13

לאחר קבלת פניה מבית
הספר ,האם ניתן
משיקולים שונים לבחור
שלא לספק את השירות
לאותו מוסד?

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי הקול קורא.
יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.
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כן במידה והספק מבקש להעסיק
את המדרכים באופן עצמאי

מדובר בטעות סופר  -נספח ד' אינו
רלוונטי לעניין הצעת המחיר
על הספק לפרט את הצעת המחיר
מטעמו בחלק ג' לקול קורא ( מסמך
ב' )

ראה מענה לשאלה  7לעיל

חתימת המציע _________________:תאריך____________________

3

