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 לכבוד
 (27/19)תוכנית תה"ל משתתפי מכרז 

 
 שלום רב,

 
 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:      

 
להלן שאלות הבהרה שהוגשו על ידי מספר גורמים ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה  

 ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.
 
 

 , חלק במכרז מס'

 

 תשובת העירייה פירוט ההבהרה המתבקשת 

מצוין כי המשתתף בעל ניסיון מוכח  2.1.2סעיף  1

שנים והמשך נכתב  5של לפחות 

תלמידים  500"...בהיקף של לפחות 

בכל אחת מהשנתיים האחרונות". האם 

הכוונה לכל אחת מהשנים או רק 

 בשנתיים האחרונות?

שנים בהפעלת  5נסיון של 

 לבגרות.תוכניות הכנה 

 

הגשה של  –בשנתיים האחרונות 

 תלמידים לפחות כל שנה. 500

האם "מחיר הקורס" המופיע בסעיף  4.4 2

כוונתו מחיר הקורס עפ"י קול הקורא 

לתוכנית תה"ל שפורסם ע"י משרד 

 החינוך?

בהתאם למחיר שפורסם  –אכן 

 החינוך-בקול הקורא של משרד

בסעיף זה מצוין שיש  – 5.1סעיף  5.1 3

למלא ולהחתים מנהלי אגפי חינוך על 

המעיד על ניסיונו של  3נספח 

המשתתף. ברשותנו מסמך הכולל את 

 3כל הפרטים המופיעים בנספח 

וחתומים ע"י מנהלי אגפי חינוך ממכרז 

קודם. האם ניתן להשתמש במסמכים 

אלו כמסמכים המעידים על ניסיוננו 

 במקום הנספח המצורף ?

יתן להגיש מסמכים חתומים נ

בפורמט שונה, ובתנאי שהם 

מכילים את כל הפרטים הנדרשים 

 בפורמט שפרסמנו.

 ) 6 'עמ( המכרז לכתב 5.3 בסעיף 5.3 4

 אסמכתאות להגיש מתבקשים הננו

 לאמור בהתאם ,החינוך משרד מאת

 2.1.6 סעיף . ) 3 'עמ( 2.1.6 בסעיף

 המפעיל גוף אינו המשתתף" כי מציין

 ."שמש בבית ספר בתי

 ואי ספר בתי מפעילה איננה חברתנו

 קיום אי-ל אסמכתא בידינו לכך אין

 .זה אישור

 .זה סעיף לבקשת תצהיר להגיש נבקש

 

המידע מצוי בידי העירייה ואין 

 צורך במסמך.
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 תשובת העירייה פירוט ההבהרה המתבקשת 

 ימולא המסמך כי נרשם 3 בנספח 3נספח  5

 לפחות להגיש נבקש .בלבד יד בכתב

 מהנתונים חלק את

 בידינו קיימים והם מאחר ,מוקלדים

 .הרשויות ידי על וחתומים

 מאושר.

 נוספים מסמכים לצרף ניתן האם  6

 ?החברה ניסיון על המעידים

ניתן להגיש מסמכים. ועדת 

המכרזים אינה מחוייבת להתחשב 

 בהם.

 
 
 

 כאמור את המסמך זה יש להגיש כחלק מהצעתכם למכרז.
 
 
 
 
 

             
 


