מכרז פומבי מס'  03/2019להפעלת יום שהות ארוך בבית הספר אלרואא לילדים
ומתבגרים עם מוגבלות ברמות שונות.
שאלות להבהרות ותשובות שניתנו לפונים
שאלה :לפי המכרז והתע"ס שעות הפעילות של היוש"א הן עד השעה  18:00וכוללות עד  20ש"ש בחלק מרמות
התפקוד.
נבקש הבהרה כיצד זה יפעל אם יום הלימודים מסתיים בשעה  15:00ובהתאמה כיצד תפעל המתכונת של
שעת החפיפה בין בית הספר ליוש"א?

תשובה :על פי הוראות התע"ס הארכת יום השהות תסתיים לכל המאוחר בשעה  .18:30בימים
בהם יום הלימודים של משרד החינוך יסתיים בשעה  15:00תהא חצי שעה חפיפה עם ביה"ס ,החל
מהשעה  14:30כך שבכל מקרה יהיו  4שעות פעילות בכל יום 5 ,ימים בשבוע.
שאלה :לגבי הניסיון האם ניתן לגרור גם ניסיון מנכ"ל או בעלים של המציע?

תשובה :תנאי הסף בנוגע לניסיון צריך להתקיים במציע עצמו.
שאלה :סעיף  - 11איך תהיה הוכחת נזק שהיא ע"י מי מטעם המפעיל? והאם תינתן התראה סבירה לתיקון
באופן עצמאי?

תשובה :כל מקרה יבחן לגופו .במקרים בהם ניתן יהיה ללמוד מהנסיבות ו/או יעלה מעדים
להתרחשות הנזק כי האחראי לנזק הינו המפעיל ו/או מי מטעמו .במקרים בהם ניתן יהיה להמתין
עם תיקון הנזק תינתן הודעה למפעיל ושהות (בפרק זמן שיהא תואם לכל מקרה ונסיבותיו)
לתיקון הנזק על ידו .במקרים בהם מדובר בנזק שיביא לסכנה בטיחותית ו/או נזק שמחייב טיפול
ו/או תיקון מיידי ,התיקון יבוצע באופן מיידי ובעלותו ישא המפעיל.
שאלה :סעיף  - 12עקב  4מודלים של הפעלה נבקש לדעת מהי החלוקה לרמות תפקוד של המועמדים
ליוש"א?

תשובה :מודל/י ההפעלה שיופעל/ו תלויים בסיווג שיקבע משרד הרווחה לכל תלמיד ובמספר
התלמידים בכל סיווג.
שאלה :מסמכים מצורפים – סעף ח  -בסעיף זה מתבקש המציע להמציא אישור משטרה על העדר הרשעה
בעבירות מין .נבקש להבהיר האם בשלב הגשת מסמכי המכרז אנו נדרשים להציג עבור כל אחד מעובדי
המציע או לחילופין תצהיר חתום כי כל העובדים הציגו ויציגו אישורים כנדרש כחלק מתנאי העסקתם.

תשובה :יש לצרף להצעה ,בעת הגשתה ,אישור משטרה על העדר הרשעה בעבירות מין לכל אחד
מעובדי המציע שיועסקו על ידו בהפעלת התכנית נשוא המכרז.
שאלה :סעיף  - 30האם ,כחלק מרעיון השילוב בקהילה ,תינתן האפשרות לפתוח את היוש"א להרשמה גם
לחינוך הרגיל?

תשובה :יום השהייה הארוך הינו רק לילדי רווחה שהוכרו ושנתקבל בגינם טופס השמה מהרשות
אליה משתייך הילד.
שאלה :סעיף  - 47בסעיף רשום :התקשרה המועצה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את
ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא ,והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש בכספי
הערבות שחולטו כמפורט לעיל.
נבקש הבהרה על לאיזה הפרשים התכוונה המועצה שכן מכרז זה אינו עוסק הצעת מחיר

תשובה :סעיף  47מבוטל.

שאלה :מדדים  -אחד המדדים הינו :הצגת תכניות קידום המופעלות על ידי המציע בדגש שיתוף המועצה.
נבקש הבהרה למה הכוונה בשיתוף המועצה.

תשובה :הכוונה להצגת תכניות משותפות עם מזמין השירות במקומות/במוסדות בהם המפעיל
מפעיל ו/או הפעיל שירותים לאנשים עם מוגבלויות כאמור בתנאי הניסיון הקבוע במכרז.
שאלה :כמה משתתפים צפויים להיות בהארכת היום? מה הצפי לגידול?

תשובה :כ 30 -הורים הביעו את רצונם כי ילדם ישתתף ביום שהות ארוך לכשיופעל .יש לצפות
לגידול עם הפעלת המערכת .הפוטנציאל הינו מספר תלמידי ביה"ס .מספר תלמידי ביה"ס בשנת
תשע"ט 48 :ילדים המסווגים כבעלי פיגור בינוני 22 ,תלמדים המסווגים עם פיגור קל או חשד
לפיגור 11 ,תלמידים עם לקויות למידה .איכות השירות הינו גורם חשוב בגידול כמות ההורים
שיבקשו להצטרף למערכת.
שאלה :מיהן הרשויות השלוחות? כמה משתתפים מכל רשות? האם הרשויות ממנות את ההסעים?

תשובה :להלן התפלגות התלמידים לפי יישובים ולפי הסיווג:
רשות שולחת
אכסאל
בוסמת טבעון
בוסתאן אל מארג'
ביר אלמכסור
בית זרזיר

פיגור קל ולקויות למידה
תלמידים
1
1
3
1
2

פיגור בינוני
תלמידים
1
4
5
2
9

מוא"ז גלבוע

3

3
1
2
1
4
2
1

דבוריה
מוא"ז זבולון
טמרה
יפיע
כעביה
כפר מנדא
משהד
נצרת
נצרת עלית
עילוט
עין מאהל
עמק יזרעאל
ריינה
שבלי
שפרעם

סך הכול

1
1
4
2
2
3
2
1
4
1
1
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ההסעות הינן האחריות ובמימון הרשויות השולחות.

3
1
1
4
1
2
1
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שאלה :נבקש לקבל פירוט מדויק של רמות התפקוד של המשתתפים בהתאם לחלוקה לארבעת
התוכניות המפורטות במכרז ולפי התעריפים.

תשובה :מודל/י ההפעלה שיופעל/ו תלויים בסיווג שיקבע משרד הרווחה לכל תלמיד ובמספר
התלמידים בכל סיווג.
שאלה :עמ'  6סעיפים 8ו 9-השתתפות בעלות -מבוקש לבטל את הדרישה להשתתפות בהוצאות
אחזקת המבנה מכיוון שאין לכך מימון בדמי ההועדה ,או לכל הפחות להשוות את אחוז ההשתתפות
בהוצאות חשמל לאחוז ההשתתפות בהוצאות מים.

תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה  :מבוקש לקבל פירוט של הוצאות חשמל ,מים וציוד לביה"ס לשנים  2017ו.2018

תשובה :בנוגע לנתוני צריכת החשמל :היות וכיום קיים מונה אחד לכל מבנה ביה"ס והיות ולקראת
תחילת הפעלת התוכנית יותקן שעון חשמל פנימי נפרד למתחם בו תופעל התכנית ,לא ניתן להציג
נתוני צריכת חשמל רלבנטיים.
בנוגע לנתוני צריכת המים :בשנת  2017נצרכו  1,205קוב מים בעלות של ₪ 14,222
בשנת  2018נצרכו  1,263קוב מים בעלות של .₪ 14,738
בנוגע לציוד :לא נדרש תשלום עבור ציוד אלא עבור שימוש ברכוש וציוד ביה"ס כפי שנקבע
במכרז.
שאלה  :עמוד  18טבלת ניקוד -האם הכוונה להצגת ניסיון לגבי הפעלת מסגרות יום שהות ארוך
בחינוך המיוחד בלבד או ניסיון המפעיל באופן כללי בהפעלת שירותים לאנשים עם מוגבלויות בכל
תחומי הפעילות (כגון דיור ,תעסוקה וכו).

תשובה :ניתן להציג תכניות עבודה מקצועיות בנושא הפעלת מסגרות יום שהות ארוך או בתחום
רווחה אחר שהמציע מפעיל.
שאלה  :לאור עמוס העבודה הרב אצל המציע וההערכות הנדרשת למכרז ,נודה להארכת מועד
ההגשה.

תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה  :נספח ב'-נוסח ערבות הגשה – עמוד  . 37האם קיימת אפשרות להגיש צ'ק בנקאי כחלופה
לערבות בנקאית כמקובל במשרד הרווחה וברשויות אחרות.
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה  :נספח ג'-נוסח ערבות ביצוע – עמוד .38
 .1הדרישה לערבות בנקאית על סכום של  , ₪ 30,000לשלש שנים ברציפות אינה סבירה .נבקש
שגובה הסכום יהיה  ₪ 12,000כמו בנספח ב'.
 .2נבקש כמו בנספח ב' לאשר הוצאת צ'ק בנקאי  .כידוע צ'ק בנקאי אינו תלוי תאריך פגות,
ולא נדרשת עבורו עמלה בנקאית מופרזת.
תשובה .1 :הבקשה להקטנת סכום ערבות הביצוע נדחית.
 .2הבקשה לאשר הוצאת צ'ק בנקאי במקום ערבות בנקאית נדחית.

