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קה מוגנת עבור אוכלוסייה עם מכרז להפעלת מסגרת תעסו -תשובות לשאלות הבהרה

 מוגבלויות

 

 תשובה שאלה סעיף

מהו פוטנציאל מקבלי השירות העונים להגדרת אוכלוסיית  1.2
 היעד במכרז?

 מהם גילאי המשתקמים? 
 תחת אילו סמלים הם נמצאים? 

 אילו תוכניות מדובר ? 
 האם קיים מרכז יום טיפולי / סיעודי ?

 מה תקן התעריף בגינן? 
 ?מהו מספר המועסקים לכל סמל

 2016- 2019בשנים כמויות האנשים שקיבלו שירות מה 
 ?עסוקה נתמכתת \יעודי( ס\מע"ש )טיפולי "יעפ

 לאיזה פריסה גיאוגרפית המעש מציע שירותים?

 מקבלי שירות פוטנציאליים 41-כ

  ומעלה. 21גילאי 

הסמלים לא ברורה ולא שאלת 

מדובר בתכניות לא רלבנטית. 

אלא להפעלת מסגרת תעסוקה 

קיים מרכז יום הלא מוגנת. 

י התעריף נקבע ע"תקן במועצה. 

הרווחה העבודה, משרד 

 החברתיים. השירותים ו

שים קיבלו שירות בשנים אנ 20

 אלו. 

 מגבלה למסגרת גיאוגרפית.אין 

מתייחס למקבלי שירות המכרז  האם קיימים גם מקבלי שירות של משרד הבריאות ברה"נ? 4

הרווחה העבודה, משרד של 

 החברתיים.השירותים ו

האם קיימת מסגרת כזאת בתחומי המועצה שמעניקה את  7
האם המרכז נשוא מכרז זה בא השירותים האלה כיום? 

 ? במועצהלהחליף מרכז קיים המופעל כיום 
להעביר  המועצהככל והתשובה לכך חיובית, האם בכוונת 

 את כלל מקבלי השירות אל המפעיל הזוכה במכרז זה ? 
 מי נושא בעלות איתור הנכס?

 מי נושא בעלות השכירות של הנכס?
 מי נושא בעלות התאמת הנכס לדרישות התע"ס והמשרד?

היות ונדרש מהמציעים לאתר מבנה המתאים לשימוש 
הנדרש במכרז  נודה לדחיית לוח הזמנים להגשת המכרז כך 

 יאפשר לכלל המציעים  להערך בלוח זמנים סביר וראוי.ש

מספר מסגרות כאלו קיימות 

 בתחום המועצה.

השירות היא בהתאם בחירת 

להתאמה מקצועית ובהתאם 

 לבחירת מקבל השירות. 

נושא בעלות איתור הנכס המפעיל 

 והנלוות. 

 . 30/1/20המעודכן הוא המועד 

 ישונה נוסח המכרזלא  נשוא מכרז זה בלבד. 11.1

 ישונה נוסח המכרזלא  בתיאום מראש ובשעות הפעילות המקובלות. 11.3

 ?2האם הכוונה לנספח  12.1.1
 .2010-2018כמו כן מופיעים בו השנים 

 כן

 1.5ס"ק  13
 1תת סעיף 

להציג את הניסיון בשנים? האם קיים טופס כלשהו בו ניתן 
 ?2010-2018מבקש נתונים רק לשנים  2נספח 

 ניתן לצרף נתונים נוספים א,ל

 בטופס של כל מציע

 כן האם נדרש לצרף למענה תוכניות הפעלה ותוכניות מוצעות? 1.5ס"ק  13
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 2תת סעיף 
 1.5ס"ק  13

 4תת סעיף 
 כן ? ISO 9001:2008האם הכוונה לתקן 

 1.5ס"ק  13
 5תת סעיף 

כלשהי שעוסקת באיכות האם הכוונה בהצגת תוכנית 
 ?הסביבה

-למפעל שתחום עיסוקוהכוונה 

 כפי הגדרת המכרז איכות הסביבה

קופת ת- 3
 ההתקשרות

 
 א3סעיף 

  חודשים כאשר נדרש מהמפעיל  12תקופת התקשרות של
לאתר מבנה, לשלם תמורתו דמי שכירות, לשאת בכל 

הוצאות ההצטיידות התחזוקה והרכוש ולהתאימו 
 לשימוש נשוא המכרז אינה תקופה סבירה.

מה גם כאשר אופציה להארכת ההסכם הינה לשיקול  
 דעתה הבלעדי של המועצה .

על כן מבוקש כי תקופת ההתקשרות הראשונית לא תפחת 
 חודשים לפחות כפי שנהוג במכרזים אחרים דומים. 36מ 

  האם המועצה תשתתף בעלות השימוש במבנה
 ?ככל וכן, מה גובה ההשתתפות  ? 

נו מכסה דמי שימוש ומכאן שהרי תעריף משרד הרווחה אי
 יוצא כי המפעיל יממן מכיסו עלות זו. 

 בהסכם מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף " בכתב" 

 ישונה נוסח המכרזלא 

לא תשתתף בעלות המועצה 

 השימוש במבנה

 

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי ניתנה לזכיין התראה  3.3
ימים מראש ובכתב והזכיין לא תיקן הפרתו בפרק  14בת 

 הזמן האמור"

 ישונה נוסח המכרזלא 

 

לאחר המילים "בהודעה מראש" מבוקש להוסיף  – 2שורה  3.4
 "ובכתב"

 ישונה נוסח המכרזלא 

7   "לא ברור ניסוח זה. האם  –"במקומות ובמבנים
מצופה מהמפעיל לאתר מספר מבנים לפעילות ? 

 להבנתנו מדובר בהפעלת מסגרת תעסוקה מוגנת .

  האם המועצה דורשת מהמפעיל הפעלת פעילויות
? ככל וכן נוספות שאינן מצוינות במפורש במכרז 

נבקש לקבל פירוט מדויק של כלל הפעילויות 
והדרישות מהמפעיל כבר בשלב זה וטרם הגשת 

 ההצעות.

  האם בידי המועצה רשימת מבנים אשר מתאימים
לשימוש המבוקש במכרז ? ככל וכן נבקש לקבלה 

 בהקדם

  האם כיום קיים בשטח המועצה מסגרת תעסוקה
מוגנת ? ככל וכן האם בכוונת המועצה להעביר את 

 כלל המועסקים אל המפעיל הזוכה במכרז זה ? 

 ? מהו פוטנציאל המועסקים בשטח המועצה 

 מצופה לאתר מספר מבנים.  לא

לא דורשת הפעלת המועצה 

 ילויות נוספות. פע

בידי המועצה רשימת מבנים אין 

 מתאימים. 

בסעיף  הנוספותלשאלות ות תשוב

1.2. 
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  ? כמה מועסקים מקבלים כיום שירותי תעסוקה
מהם סמלי המסגרת הרלוונטיים למועסקים אלה 

   ? 

מבוקש למחוק את המילים "לרבות בקשר עם  – 2שורה  .1.א.2
 אחזקת המבנה בו יינתן השירות ואבטחת השוהים בו"

 ההסכםישונה נוסח לא 

לאחר המילה "בהתראה" מבוקש להוסיף  – 2שורה  .ב.3
 "בכתב"

 ההסכםישונה נוסח לא 

לאחר המילים "מצד המפעילה" מבוקש להוסיף  – 1שורה  .ג.3
המועצה  ימים מקבלת הודעת 7"אשר לא תוקנה תוך 

 בכתב"

 ההסכםישונה נוסח לא 

מדובר להבהיר כי המפעילה תהא רשאית להשתמש בקבלני  ב9
משנה בתחום ההסעות, קייטרינג, ניקיון וכי לעניין קבלני 

 משנה אלה לא ידרש אישור המועצה מראש ובכתב.

 ההסכםישונה נוסח לא 

תוצאותיו של הסעיף הינן קשות עבור המפעיל רק בשל  .ד.9
מבוקש לאפשר למפעיל  –היותו המעסיק של העובד המפר 

לסיים את העסקתו של אותו עובד על פי דין ו/או לתקן את 
 ההפרה, ככל והדבר ניתן, לשביעות רצון המועצה.

 ההסכםישונה נוסח לא 

 מבוקש למחוק את המילה "לבדה" – 1שורה  .ה.9
לאחר המילה "אחראית" מבוקש להוסיף "על פי  – 1שורה 

 דין"

 ההסכםישונה נוסח לא 

לאחר המילה "וייקבע" מבוקש להוסיף "בפסק  – 1שורה  .ט.9
 דין שביצועו לא עוכב"

לאחר המילה "בדרישתה" מבוקש להוסיף  – 2שורה 
 בכתב"

ת סלמפעיל מידיודיע המועצה תמבוקש להוסיף בסיפא: "
שתף פעולה עם תקבל מתובע כלשהו, אודות כל תביעה שת

את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה  לנהל לואפשר תו המפעיל
זאת  מראש ובכתב המפעילתפשר ללא אישורו של ת ולא

 ".כתנאי לשיפוי כאמור

 ההסכםישונה נוסח לא 

 מבוקש למחוק את המילה "לבדה"  – 1שורה  .א.12
לאחר המילה "באחריות" מבוקש להוסיף "על פי  – 1שורה 

 דין"
 מבוקש למחוק את המילים "או עקיפה" – 3שורה 

מעשה מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי נגרמו כתוצאה מ
 ו/או מחדל של המפעילה ו/או עובדיה ו/או מנהליה"

 ההסכםישונה נוסח לא 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על נזק  .ב.12
אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או 

 מי מטעמה"

 ההסכםישונה נוסח לא 

 מבוקש למחוק את המילה " כל"  1שורה  .ג.12
 מבוקש למחוק את המילים "או עקיפה" – 2שורה 
לאחר המילים "הסכם זה" מבוקש להוסיף "על  – 2שורה 

 פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"
 לאחר המילה "הודעה" מבוקש להוסיף "בכתב" – 3שורה 

למפעיל מידית ודיע המועצה תמבוקש להוסיף בסיפא: "
עם  שתף פעולהתקבל מתובע כלשהו, אודות כל תביעה שת

את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה  לנהל לואפשר תו המפעיל
זאת  מראש ובכתב המפעילתפשר ללא אישורו של תולא 

 ".כתנאי לשיפוי כאמור

 ההסכםישונה נוסח לא 

מבוקש להוסיף " כי קבלני המשנה יחזיקו  2שורה  3א13
 בביטוחים המתאימים לכיסוי פעילותם " 

 ועד הסוף החל מ 2מבוקש למחוק המשפט החל משורה 
 "להרחבת הביטוחים.... נוספת" 

 ההסכםישונה נוסח לא 
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המועצה מתבקשת להציג אישור קיום ביטוחים )התואם  13ס' 
את הוראות חוזר הרשות הממונה על שוק ההון ביטוח 

 (.15.5.2019וחיסכון מיום 
לאחר קבלת אישור הביטוח נבקש מועד נוסף להשלמת 

 הביטוח.שאלות הבהרה בנושא 

 באתר המועצהמצורף 

-ההגשת המסמכים אחרון למועד 

30/1/20 

מחלקות רווחה ומערכי דיור   ברצוני לברר לגבי ההמלצות, כללי

והוסטלים נחשבות כגורם ממליץ עפ"י הדרישות של המכרז 

? 

בהתאם לכתוב במכרז, כל גורם 

שמקבל שירותים מהמציע 

 רלוונטי

האם יש צורך ברכישת חוברת המכרז תמורת תשלום  כללי
  ?מסוים, ואם כן מהו הסכום

 

הכל נמצא באתר המועצה תחת 

 הכותרת מכרזים, ללא עלות.

של מספר האנשים שמיועד להם   מהו צפי והפוטנציאל כללי

  ? השירות

 מקבלי שירות פוטנציאליים 41-כ

  ומעלה. 21גילאי ב

מהו מספר האנשים המאובחנים עם מוגבלויות בתחומי  כללי

 ?המועצה האזורית משגב

 כאמור.  41 -כ

ומקצה על חשבונה את המבנה   האם המועצה מעמידה כללי

 ?המקום וההוצאות הנלוות לכך

 לא

האם ינתן יפוי כוח למפעיל מהמועצה לקבל את התמורה  כללי

    ?במלואה ישירות ממשרד העבודה והרווחה

 כן

-האחרון להגשת המכרז מועד  ?מה האפשרות לדחיית מועד ההגשה בעוד שבועיים כללי

30/1/20 

האם ישנה כיום מסגרת תעסוקה מוגנת לאנשים עם  כללי

 ?מוגבלויות בתחום השיפוט של המועצה האזורית משגב

 כן

 למלא? ובנים שישמ האם יש מסמכים/טפסים כללי

 סמכים?מ האם יש רשימה נוספת לצירף

 

למכרז.  כל הנדרש מפורט ונספח

 אין טפסים מובנים.

יש לצרף את הטפסים הללו 

 למעטפת המכרז.

 

האם ישנו טופס שצריך למלא, תצהיר או מכתב מלווה  כללי

  בנוסף לנספחים המבוקשים בכתב המרכז

 כל הנדרש מפורט ונספח למכרז.

 

 

 


