
 2014( 2032תשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו למכרז מ )

סעיף  מס"ד

 במכרז/נספח

 פרוט התשובה פרוט השאלה

מציעים שציון  2בסעיף זה רשום: "המוסד יבחר לכל אזור גיאוגרפי  17עמוד  0.7.5.1  .1

 7בעמוד  0.2.3.6ההצעה שלהם יהיה הגבוה ביותר" ואילו בסעיף 

זוכים מאזור הצפון, וזוכה אחד  2המוסד לבחור  רשום:"בכוונת

 באזור הדרום". נא הבהרתכם

אזור ב אחדזוכים באזור צפון וזוכה  2הכוונה היא שהמוסד יבחר 

 דרום

אותו ניתן להציע ביותר  - לא ניתן, למעט תפקיד של מנהל שירות האם המציע יכול להציע את אותו איש צוות לשני האזורים? .0.4.2.2  .2

 מאזור אחד

בטבלה  3סעיף    .3

עמודה חמישית, 

 32עמוד 

 2016-2018לניסיון הן  המבוקשותמתקבל : השנים  2016-2018מבוקש לשנות את דרישת השנים ל 

בטבלה  4סעיף   .4

עמודה חמישית, 

 33עמוד 

 2016-2018לניסיון הן  המבוקשותמתקבל: השנים  2016-2018מבוקש לשנות את דרישת השנים ל 

סעיף  0.4.1.5נספח   .5

5.2.2.1.1  

-2016מבוקש לשנות את דרישת השנים לדוחות הכספים לשנים 

2018 

דוחות הכספיים הן מחזור העסקי ווקשות לבמתקבל: השנים המ

2016-2018 

 2016-2018יתוקנו לשנים  0.4.1.3.1כמו כן השנים בסעיף 

 

 יש להגיש על גבי הדף כפי שמופיע במכרז עם חתימה של רו"ח רו"ח? האם יש להציג ספח זה על גבי נייר לוגו של 0.4.1.5נספח   .6

  2016-2018ולהתייחס לשנים 

סעיף  0.4.1.4נספח   .7

5 

 מיותר 5סעיף  .טעות קולמוס אין משבצת למילוי ולסימון 0.4.1.4לנספח  5למרות האמור בסעיף 

8.  

 

 01.01.2015שבין מבוקש לפרט ניסיון מציע לתקופה  5.2.2.1בסעיף  0.4.2.1נספח 

ברצוננו להוסיף עמודות של  55. בטבלת ניסיון בעמוד  31.12.2017ל 

 שנים נוספות לצורך ציון האיכות. נא אישורכם.

 . תקופת הניסיון המבוקש  מתייחס 5.2.2.1טעות קולמוס בסעיף 

הטבלה תואמת את השנים המבוקשות ואין  על כן 2016-2018לשנים 

 לשנותה.



קיימת סתירה בין הצוות המוצע בשורת "מורה לשיעורי עזר"  0.4.2.2.1נספח   .9

, נא 1מס"ד  31( לבין הטבלה שבעמוד 0.4.2.1בנספח  2)מס"ד 

 הבהרתכם

 

יש להתייחס לדרישות "מורה לשיעורי עזר" כפי שמפורט בטבלה 

 31בעמוד 

"השכלה  Dעמודה   .10

דרישות 

 מינימליות"

"מלווה בהכשרה  59בטבלה בעמוד  6 דרישות ההשכלה במס"ד

עמודה  7מס"ד  35מקצועית" לא תואמים את הדרישות בעמוד 

 חמישית. נא הבהרתכם

יש להתייחס לדרישות "מלווה בהכשרה מקצועית" כפי שמפורט 

 35בטבלה בעמוד 

 0.4.2.2כן, כמפורט בסעיף  האם נדרש להציג הסכמים עם קבלני המשנה? 0.4.2.2.2נספח   .11

במפ"ל שורת "השכלת המלווה המוצע בהכשרה מקצועית" אין  0.7.3נספח   .12

עמודה "דרישות  35"מדעי ההתנהגות" כמו שמצוין בטבלה בעמוד 

 מנותן השירות של הזוכה" .  נא הבהרתכם.

יש להתייחס  -טעות קולמוס, נשמט מהמפ"ל "מדעי ההתנהגות"

בעמוד  לדרישות "מלווה בהכשרה מקצועית" כפי שמפורט בטבלה

35 

 


