
 

  3400(3402) מ מכרז

  הערכת כושר תפקוד לעקרות בית באזור הצפוןשירותי אספקת 

 מענה לשאלות המציעים 

 תשובה שאלה מס"ד
הבהרה לגבי המקצוע הנדרש ממעריך כושר   .1

 התפקוד 

המקצוע הנדרש הינו עובד סוציאלי העונה 

 . 1.2.4.4.1לדרישות הסף המוגדרות בנספח 

"עוסק מורשה" שאינו מעסיק עובדים  האם  .4

 ? יכול להגיש מועמדות 

 כן ובלבד שיענה על כל הדרישות המוגדרות במכרז.

האם מעריך כושר התפקוד יידרש לבצע   .3

הערכות כושר בכל הסניפים המוגדרים 

 ? 1.4.4.3בסעיף 

מעריך הכושר יידרש לבצע הערכות כושר בכל 

 . 1.4.4.3הסניפים המוגדרים בסעיף 

העומדת בתנאי הסף האם חברה בע"מ   .2

יכולה  1.2.1המנהליים המפורטים בסעיף 

להגיש הצעה במסגרתה יוצעו מעריכי כושר 

שכל אחד מהם עונה )אחד או יותר( תפקוד  

כל  תנאי הסף המיוחדים המוגדרים על 

 ?  1.2.4בסעיף 

 כן.

ההשתלמויות השנתיות הנדרש  מספר ומה  .5

 מכל מעריך  כושר התפקוד ?

. מקום  4.1.3ההיקף הינו כמוגדר בסעיף 

 ההשתלמות לפי  קביעת המוסד. 

מהו משך כל השתלמות המוגדרת בסעיף   .6

4.1.3  ? 

 משך ההשתלמות מספר שעות עד יום שלם. 

האם המציע צריך לשאת בעלויות   .7

השתתפות מערכי כושר התפקוד 

בהשתלמויות המקצועיות כמפורט בסעיף 

4.1.3 ?  

 

 

 

 כן.
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 תשובה שאלה מס"ד
מי אחראי לארגון ההשתלמויות   .8

  4.1.3המקצועיות המוגדרות בסעיף 

המוסד אחראי לארגון התוכני והלוגיסטי של 

 ההשתלמויות.

האם מעריך כושר התפקוד יוכל לקבל   .9

בדואר אלקטרוני את התיק האישי  של  

 עקרת הבית לפני היצוע הראיון האישי? 

 לא ניתן . העיון בתיק יתבצע בסניף המוסד בלבד.

האם ניתן לקבל דוגמת דוח ראיון אישי   .11

 להערכת כושר תפקוד של עקרת הבית ? 

  .כאןלחץ  – דוגמא לראשי פרקים מוצעים לדוח 

האם  ניתן לקבל דחייה במועד הגשת   .11

  המכרז ?

 לא.

האם המציע יכול  להחליף  מעריך כושר   .14

 תפקוד במהלך תקופת ההתקשרות ? 

 לא.

בקשת הבהרה לגבי חישוב ציון ההצעה   .13

במקרה שהמציע הינו תאגיד המגיש מס' 

 מעריכי כושר תפקוד בהצעתו .

ציון האיכות  על פי המוגדר  במכרז מחושב לכל 

מעריך כושר תפקוד ולא למציע  שכלל אותו 

 בהצעתו.  

האם ניתן להכניס שינויים לנוסח סעיף   .12

1.8.1.2 ?   

הבקשה נדחית , הסעיף יישאר  בנוסח המוגדר 

 במכרז.

מהו תחום השעות בו יבוצעו על ידי מעריכי   .15

 כושר התפקוד הערכות בסניפים?   

הערכות יבוצעו בשעות הפעילות של הסניפים, בין 

 18:11-18:11השעות 

האם משך ביצוע הערכת כושר תפקוד   .16

כולל את ההכנה   4.1.5המוגדר בסעיף 

 לראיון ואת כתיבת דוח ?

יון משך הביצוע המוגדר בסעיף מתייחס לרא

 האישי בלבד.

 1.5.1  1.2.4.4.4האם ניתן לקבל את נספח   .17

 ? WORDבפורמט  

 .לא 

האם מורשי החתימה שנדרש לפרט בנספח   .18

הינם של מורשי החתימה  שחתימתם  1.5.1

 נדרשת על מסמכי המכרז? 

 כן.

האם ניתן לצרף פרוטוקול זכויות חתימה   .19

 ?1.5.1במקום מילוי הסעיף בנספח 

 מתנאי המכרז.אין שינוי 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2043)2014-SHOOT-NISPAH.pdf
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 תשובה שאלה מס"ד
האם ניתן לקבל  פירוט נושאים לראיון   .41

 האישי עם מעריך כושר התפקוד ? 

 לא.

האם כל מעריכי הכושר שיוגשו בהצעת   .41

 המציע מחויבים להשתתף בראיון אישי ? 

כן , ההשתתפות הינה תנאי סף כמוגדר בסעיף 

1.2.4.2 . 

 ,המכרז למסמכי 11 'בעמ 1.2.4 בסעיף  .44
 להוכחת הניסיון ,"מיוחדים סף תנאי"

 נדרש הסף תנאי

 על" כי נרשם וכן "מעריך כל / המציע"מ
 הצוות נתוני או/ו נתוניו את להגיש המציע
 ."....ידו על המוצע

 בעמוד המופיעה הסף תנאי בתמצית גם כך
 המוסד של האינטרנט שבאתר ,המכרז

 :לאומי לביטוח

 :הסף תנאי תמצית"

 ,ידו על המוצע מעריך כל או המציע :1 סעיף
 שנים 5 של וניסיון התמחות בעל הינו

 בביצוע לפחות

 שירותים או/ו ,במכרז הנדרשים השירותים

 .במכרז הנדרשים לשירותים דומים

 שאלה לא ברורה.

האם בדרך כלל אנשים עצמאיים מסתדרים   .43
עם תפקיד כזה? למשל אני אח במקצוע 

כמעריכי שמכיר הרבה אחים שעובדים 
 .תלות ולא כמעריכי תפקוד של עקרות בית

 כל מי שעונה על תנאי הסף יכול לגשת למכרז.

כמה בדרך כלל מקבל המעריך על כל תיק   .42
 לפי הנסיון שלך .

האם התפקיד הזה הוא חדש ואם לא 
אשמח לקבל מספק נייד של מעריך תפקוד 

 ולשאול אותו ולברר לגבי הנושא. 

 5.4ראה נספח 

 לא רלוונטי למכרז. ?כיום המדוברת הפעילות את מבצע מי  .45

 –"כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים"   .46
 מהם הפרטים הנדרשים?

 

 

 1.6.2.7הכוונה לקבל אישור מלא, ראה סעיף 
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אנו מבינים שמשלוח המכתב נעשה ע"ח   .47
 אנא אישורכם. –המוסד 

 –במידה ומשלוח המכתב נעשה ע"ח הספק 
 רשום או רגיל?האם מדובר בדואר 

 המכתב נשלח ע"ח המוסד.

כמה מעריכי כושר תפקוד יש להגיש   .48
  1.2.4.4סעיף ו 1.4.4.2 ףראה סעי בהצעה?

 


