מענה לשאלות הבהרה – קול קורא  17/2018להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמליות במזרח העיר
מס"ד

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

תשובה

1

כללי

סעיף 1.1

גיוס משתתפים לתוכניות -לא הייתה התייחסות לנושא השיווק יעשה בתוך בתי הספר .מפעיל התוכנית
גיוס המשתתפים -האם המזמין אחראי על שיווק וגיוס יקח חלק בחשיפת הפעילויות בקרב התלמידים
המשתתפים לתוכניות?

2

כללי

סעיף 1.2

נבקש לקבל הערכה של מספר הקבוצות על מנת להיות כאמור בקול הקורא .מינימום של  5קבוצות.
במידה ויש השפעה של מס הקבוצות על
ערוכים בצורה מקצועית לתת מענה.
החישוב התקציבי יש לציין זאת בפירוט התקציב

3

כללי

סעיף 1.3

"כל עובדיו של המציע ידרשו להציג תעודת יושר המציעים לא יידרשו להציג תעודת יושר אלא רק
משטרתית וכן אישור לפי חוק למניעת העסקה של עברייני אישור לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
מין במוסדות מסוימים ,תשס"א  ,2001במידת הצורך .במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001
מציע זוכה אשר לא יעמוד בדרישות אלו זכייתו תיפסל"...
.
על פי החוק מותר למעסיק לדרוש לקבל מעובדיו
(הגברים) אישור משטרתי על עבר נקי מעברות מין.
יחד עם זאת אסור לפי החוק למעסיק לדרוש כל תעודת
יושר אחרת.
מתוך אתר "כל זכות":
"אסור לאף אדם או גוף (ציבורי או פרטי) לדרוש מאדם
אחר להמציא תדפיס של הרישום פלילי בעניינו ,לכל צורך
שהוא ,מי שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי יקבל אותו
ישירות מהמשטרה ,ולא מהאדם שאליו מתייחס המידע.
יחד עם זאת ,בהתאם לסעיף  3לחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2001-בעבודה
הקשורה עם קטינים ,עם אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית או עם חסרי ישע ,העובד נדרש להציג אישור
מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות
מין".

4

תנאי סף

 .2תנאי סף
סעיף 2.2

המזמין מגדיר את המסלול הירוק כתנאי סף להגשת קול הקורא מיועד לתוכניות במסלול הירוק
תוכניות .ישנן תוכניות איכותיות רבות אשר נמצאות בלבד
במאגר התוכניות של המשרד תחת המסלול הכחול
ובתהליכי אישור למסלול הירוק .אנו מבקשים להרחיב
את תנאי הסף לתוכניות אשר נמצאות במסלול הכחול
ובעלות ניסיון של שנים בעיר ירושלים ,ובכך לאפשר מנעד
רחב יותר של תוכניות איכותיות ורלוונטיות לחינוך הבלתי
פורמלי.
או לתת לספק אפשרות להציג תוכנית במסלול הכחול
אשר בתהליכי אישור למסלול הירוק.

5

ההצעה

.3ההצעה
סעיף 3.3

נבקש שבמידה והספק לא זכה בקול הקורא לא יהי שום מקובל
שימוש של המזמין בחומרים שהוגשו לרבות מערכי
השיעור והסילבוס.

6

ההצעה

 .3ההצעה
סעיף 3.7

"אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה" ,יש אפשר להגיש גם כמלכ"ר
להוסיף או עמותה (תעודת מלכ"ר).

7

אופן ומועד הגשת
ההצעה

סעיף 5.2

מועד הגשת הקול הקורא הינו ביום בו מסתיים חג בשל לחץ הזמנים להתחלת התוכניות לא ניתן
לאשר דחייה
סוכות/שמחת תורה.
אנו מבקשים לקבל דחיה של ההגשה ,מכיוון ולוחות
הזמנים אינם מתחשבים כלל בלוח השנה העברי ובחגי
תשרי .בחודש ספטמבר כולו ישנם מעט מאוד ימי עבודה
וזה לא מאפשר להגיש מענה איכותי לקול קורא זה.

8

אופן ומועד הגשת
ההצעה

סעיף 5.4

"המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי הקול הבקשה נדחית
קורא ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי ,תוספת
או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים
שעליו לצרף כאמור לעיל".
מבקשים לקבל טופס פתוח להגשה ולא בקובץ PDF

9

הבהרות ושינויים

.6הבהרות
ושינויים ,סעיף
6.2

מהו מועד החזרת התשובות לשאלות?
הגשת השאלות הינה בערב יום כיפור ואילו הגשת הקול
קורא הינו ביום לאחר שמחת תורה ,אין ימי עבודה

התשובות יפורסמו באתר החברה ב.20.9.18-

לכתיבת הקול קורא ,בין המענה על התשובות להגשת
הקול קורא.
10

הודעה על זכייה
והתקשרות

סעיף 7.2

"להעמיד תוך  7ימים את ערבות הביצוע" ,נבקש להוסיף הבקשה מתקבלת
 7ימי עסקים.

11

מסמך ב ()1

טופס הצעת
מחיר
סעיף 5

ביטול שיעורים מצד המזמין -אנו מבקשים להוסיף הודעה  7ימים
של זמן סביר לביטול אשר במסגרתו יש להודיע לספק .אם
לא הייתה הודעה  ,הספק לא יספוג את ביטול השיעור.

12

הסכם

תקופת
ההתקשרות
סעיף 4.2

"למזמין נתונה האופציה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,מקובל
להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע ( )4תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת".
אנו מבקשים להוסיף כי לספק תהיה האפשרות לאשר
הארכה זו.

13

הסכם

תקופת
ההתקשרות
סעיף 4.4

"המזמין ראשי להחליט ,באם ימצא לנכון בהמשך הדרך ,מקובל
על הרחבת אופי ו/או תקופת ההתקשרות עם המבצע….".
אנו מבקשים להוסיף כי לספק תהיה האפשרות לאשר
הארכה/הרחבה זו.
לתת גם לספק נקודת יציאה.

14

הסכם

הצהרות
והתחייבויות
כלליות
סעיף 5.5.8

"המבצע מתחייב בזאת במפורש כי הוא וכל עובדיו ,הבקשה מתקבלת.
לרבות עובדים שיתחלפו מפעם  5.5.8לפעם ,ככל
ויתחלפו ,מעולם לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ו/או המציע לא יידרש להתחייב כי עובדיו לא הורשעו
מעולם בעבירה שיש עימה קלון.
בעבירות בעלות אופי ו/או רקע מיני או עבירות אלימות".
אין בידנו כלי חוקי שנוכל לבדוק אם עובדים שלנו לא
הורשעו בעבירה שיש עמה קלון -לאור זאת מבקשים אין שינוי בשאר הסעיף.
לשנות את סעיף זה  ,כי לפי החוק לא נוכל לחתום עליו.

15

הסכם

התמורה
סעיף 7.2

"התמורה השנתית כמפורט לעיל תשולם תמיד לאחר על הגוף שייבחר להמציא חשבונית כדין (לא
ביצוע הפעילות ,ותחולק במספר חודשי הפעילות ותשולם ניתן להגיש חשבונית עסקה)
אחת לחודש ,בחלק יחסי ,בכפוף להמצאת דו"ח ביצוע
בפועל וחשבונית מס כדין".
לעמותה אין יכולת להוציא חשבונית מס אלא חשבונית
עסקה בלבד ,יש להוסיף "חשבונית עסקה" לסעיף.

16

הסכם

התמורה סעיף
7.6

" בהתאם להוראות עפ"י חוק מוסר תשלומים לספקים ,חתימת החוזה הינה התחייבות לתשלום בכפוף
תשע"ז, 2017-מובהר כי חלק מהתמורה ממומנת במימון לביצוע ללא תלות במקור התקציבי.
חיצוני על ידי עיריית ירושלים ו/או מימון ממשלתי ,ולפיכך
תשלום אחוז יחסי זה מותנה בקבלת המימון החיצוני
כאמור על פי הוראות כל דין".
מה המשמעות של סעיף זה על התשלום לספק? החוזה
נתחם בין המזמין (חברת אריאל) לבין הספק .הספק
מחוייב לפי חוזה זה לספק את השירות בזמן ,אך המזמין
לא מחוייב לשלם את מלוא התמורה על השירות בזמן?

17

הסכם

צוות העובדים כאמור לא חוקי מהמעסיק לדרוש מעובד להציג תעודות ראו תשובה לשאלה .3
יושר ובקשה זו גורמת לנו כספק לעבור על החוק.
מטעם
המבצע .סעיף
8.3

18

האם ניתן לצרף שק חתום לטובת החברה העירונית
אריאל בע''ם כפקדון במקום הערבות הבנקאית?

19

האם אפשר למלא דפי המכרז והמסמכים בכתב כאמור השאלה לא ברורה .על המציעים להדפיס
עותק מהקול הקורא כפי שפורסם ולהגיש את
לא מודפסים?
הצעתם בכתב יד,בעט.

20

ההצעה

3.3.5

אשמח לדעת מה הכוונה

ערבות בנקאית בלבד בנוסח המצורף

4מערכי שיעור מפורטים מתוך הסיליבוס של 30
המפגשים

ארבע ( )4דוגמאות למערכי מפגש פרטניים במסגרת
התוכנית
איפו אפשר לראות את השאלות של המשתתפים
והתשובות שלכם באתר האינטרנט? ואם שלחתם
הודעות למשתתפים אם יש אפשרות לשלח לנו גם 6.2
ככל שיהיו שינויים בהליך תופץ הודעה לכל משתתפי
ההליך ו/או באתר האינטרנט של החברה והיא תהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

מסמך ההבהרות יפורסם באתר

