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 לכבוד
 8002משתתפי מכרז 

 מכרז לבניית מנגנון הכשרה והשמה של עובדים במיקור חוץ
 

 שלום רב,
 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:     

 
 

 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה. 
 

 יש להדפיס את התשובות, לחתום עליהן ולהגישם כחלק מההצעה למכרז. 

 

 

 תשובה השאלה סעיף עמוד

מבוקש למחוק את המילה "לפחות" או  3 1

 לקבוע את מספר העותקים הנדרש. 

המילה "לפחות" 

 תימחק.

נבקש כי יובהר, כי הצגת הניסיון כאמור יכול  1סעיף  1

שייעשה ברמת הקבוצה. כך שהניסיון הכולל 

של המציע וחברות הבנות /אחיות של 

המציע )ככלו כולן בסופו של יום בבעלות של 

הה( יחשב כולו כניסיון המציע בעל שליטה ז

 הן לתנאי סף והן לצורך ניקוד האיכות.

לא מקובל. יחשב 

 ניסיון המציע בלבד.

האם לעניין המקצועות הטכנולוגיים ייחשב  1.1 1

. Bscלטובה גם ניסיון בהכשרת בעלי תואר 

 במדעים מדוייקים עבור עיריות רבות בארץ

 מקובל .

הנדרש של  מבוקש להבהיר את היקפה .יד4 1

 התכנית העסקית ]בעמודים[. 

לפי שיקול דעת 

המציע. ההצעה 

מהווה נדבך עיקרי 

בבחירת ההצעה 

 הזוכה

מה פירוש "ארוך טווח"? מבוקש לקבוע  2.1 6

 לוחות זמנים ברורים. 
 

 

 שעות  122לפחות 

על פניו קיימת סתירה ביחס להחזר עלות  6 6

 6-]ביחס ל 13.1לסעיף  6הכיתה בין סעיף 

החודשים לאחר השנה הראשונה[. נדרשת 

 הבהרה. 
 

לאחר כשנה ניתן 

יהיה לשכור את 

הכיתה מהרשות או 

לבצע את ההכשרות 

במיקום אחר בתחום 

 הרשות וסביבותיה

6 
 
 

נספח א 
 6סעיף 

.נבקש להבהיר בעניין זה , כי 6ו 2נספח א' סעיף 
במידה והזוכה ייאלץ לשכור על חשבונו מקום 

מתאים להמשך הפעלת הפרויקט, אין חובה כי 

 מקובל
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הנכס יהיה בבית שמש אלא בבית שמש  
 וסביבתה על מנת לאשר גמישות לזוכה 

מבוקש להוסיף לאחר המילה "פסיכולוג" את  3.3 6

 וס".  המילה "מומחה גי

 פסיכולוג מומחה גיוס

נדמה שקיימת כפילות בין סעיף א לסעיף ד.  .ד11 7

 מבוקשת הבהרה. 
  

סעיף ד מתייחס 

בהמשך לסעיף ג'. 

 122מתוך ה   32

משתתפים אשר 

יעברו ראיונות עומק   

יעברו הכשרת עומק 

מתוכם  12ולפחות 

ישמו במקומות 

 עבודה

אבן דרך  –נבקש לחלק לשני אבני דרך  .ה11סעיף  7

חודשי התמדה  4ראשונה תתבצע בתום 

ואבן דרך  7.2%ובהתאם לכך יקבל המפעיל 

שנייה בתום שנת התמדה, במהלכה 

התבצע עדכון שכר אחד לפחות, בה יקבל 

 נוספים 7.2%המפעיל 

 מקובל 

 במקום שנה מבוקש לכתוב "חצי שנה".  .ו11 7
חודשי  11לצבור לחילופין מבוקש לאפשר 

 חודשים. 11עבודה במשך 
 

 לא מקובל. 

 

כן מקובל כי לצורך 

הסעיף ניתן יהיה 

 11למנות לצבור  

חודשים אך  11מתוך 

זאת בגין לא יותר מ  

מסך  % 12

 המועסקים

מבוקש להבהיר כי הספק יוכל לסיים את  11 7

חובותיו מכח המכרז ו/או החוזה אם לא 

יעים לו או ישולמו לספק התשלומים המג

עיכוב בלתי סביר במועדם בהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי של הספק. 

 לא מקובל

אמת המידה אינה ברורה ואינה עונה  3 11

לדרישות הפסיקה ביחס לוודאותם של תנאי 

המכרז. מבוקש למחוק את אמת המידה או 

לבארה באופן שיאפשר השוואה ברורה בין 

 מציעים שונים. 
 

 מקובל. 

נק'  12נוספו עוד 

 להתרשמות. 

 

מבוקש למחוק את המילה מועדונית בכל  הסכם  11

 מופעיה ולהחליפה בתיבה מתאימה. 

מקובל. במקום 

מועדונית יבוא 

 "פרויקט"

מבוקש למחוק את הסעיף הואיל ועלות  3 13

 הכיתה היא על חשבון העירייה. 
 

התיקון מקובל 

 והסעיף יימחק.
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 לא מקובל המילים "מלאה ומוחלטת". נבקש למחוק הסכם  11

נבקש להוסיף בסופו "חובת השיפוי מותנית  הסכם 14

בכך שהעירייה תודיע למפעיל על כל 

תביעה, תאפשר למפעיל להתגונן ולא 

 תתפשר ללא אישור הספק מראש ובכתב."

 מקובל

נבקש כי המפעיל יהיה פטור מנזק עקיף  הסכם  14

זק ישיר, ותוצאתי. נבקש כי האחריות לנ

למעט כתוצאה מנזקי גוף, הפרת זכויות 

יוצרים והפרת חובת סודיות, תוגבל לתמורה 

 .על פי ההסכם

 לא מקובל

נבקש להוסיף, כי בטרם מימוש ערבות  הסכם 14

ימים לתיקון  14תינתן למפעיל התראה בת 

 ההפרה.

 מקובל

נספח  16
-ביטוח 
 1סעיף 

 נבקש למחוק את הפיסקה השניה 1בסעיף 

 המתייחסת לעבודות קבלניות

 מקובל

נספח  17
-ביטוח
 12.1סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף כיון שאינו רלוונטי 

 במקרה זה

 מקובל

נספח  11
-ביטוח
 12.4סעיף 

נבקש למחוק את החלק בסעיף המתייחס 

 לביטוח רכב  כיון שאינו רלוונטי במקרה זה

 מקובל

נספח  11
-ביטוח
 12.6סעיף 

הסעיף כיון שאינו רלוונטי נבקש למחוק את 

 במקרה זה

 מקובל

נספח  11
-ביטוח
 12.2סעיף 

נבקש למחוק את המילים "עבודות בגובה 

 ובעומק"

 מקובל

יובהר כי אין הדרישה רלוונטית למשובים  נספח ד 

פנימיים שהועברו לזוכה במסגרת תפעול 

המכרז. כמו כן נבקש כי יובהר כי כל זכויות 

מרים המקצועיים ו/או  הקניין הרוחני בכל חו

עיבודים שלהם ו/או שיפורים בהם היו 

ויישארו הן במסגרת המכרז והן לאחר סיומו 

בבעלות הזוכה ולו הזכויות הקנייניות בכל 

החומרים הללו, ככל שנערכו, הופצו או 

 נכתבו על ידו.

 מקובל

 

             
 
 

 העתק:
 ועדת המכרזים


