מכרז מס'  –02/2022למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות
מקומיות בנגב
שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
.1
.2

.3
.4

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים ,מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על
הנוסח המובא במכרז .
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או
ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב
הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיישלחו .מסמך זה
ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע לצרפו
להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד .
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:
מס' סעיף
מס'
פירוט השאלה
עמוד
תנאים כללים בנושא צוות המציע האם יש צורך לצרף קו"ח ופרטים של
עמ' 7
בעלי תפקידים נוספים מעבר לרכז התוכנית? אבקש
סעיף 10.3
הבהרה איזה בעלי תפקידים יש להציג בנספח ג'.

#
.1

עמ' 15

תנאים כללים אבקש הבהרה האם את הנספח ג' 1הצעת מחיר צריך
להגיש לכל אחד משלושת התחומים? אם אנחנו ניגשים ל
סעיף 17.11
–  3תחמים צריך להגיש הצעת מחיר  3פעמים? האם
צריך לציין ע"ג נספח ג' 1שם התחום?

.2

עמ' 26
.3

.4

פ

עמ' 29
עמ' 58

.5

נספח ד' סעיף צויין כי פעילות תתקיים בשנה"ל תשע"ט .ככל הנראה
מדובר בטעות סופר .אבקש הבהרה לאיזה תקופה
1.1
מתייחס המכרז?
נספח ד' סעיף אשמח להבהרה ,האם ניתן לגשת ל –  3תחומים (סייבר,
פיתוח אפליקציות ורחפנים? האם לכל תחום כזה צריך
9.6
להגיש  3סילבוסים שונים ,סה"כ  9סילבוסים? ואם
ניגשים לתחום אחד מתוך שלושה יש להגיש  2סילבוסים?
יש צורך להחתים את הרואה חשבון  ,אך כתוב " ביקרנו
נספח י"א
את הצהרת המציע המצורפת "  ,יש נוסח להצהרה ?
אנחנו כותבים הצהרה בנוסח שלנו ?

חתימת המציע_______________________

תשובות
אין צורך לצרף קו"ח נוספים
מלבד רכז התוכנית כמפורט בסע'
האמור.
 מובהר כי ,על אף האמור בכלהמכרז,
במסמכי
מקום
המשתתפים במכרז נדרשים
לכלל
הצעה
ליתן
השירותים/התחומים הכלולים
במסמכי המכרז כמפורט בנספח
ג'.1
 הצעת המחיר הינה לתמורההנדרשת ע"י המציע עבור מפגש
בודד במסגרת קורס פרונטלי
בנוסף למפגש בודד במסגרת
קורס און ליין.
הצעה
להגיש
ניתן
 לאנפרדת/חסרה/חלקית שאינה
כוללת את כלל התחומים
הנדרשים במכרז.
הצעה חלקית כאמור תפסל.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה
של הרשות לפצל את הזכייה בין
מס' מציעים כמפורט בס' 17.11
או בכל אופן שיניב את מירב
היתרונות לרשות.
הפעילות תחל בשנת הלימודים
תשפ"ג.
ס'  1.1לנספח ד' יתוקן כדלקמן:
במקום "תשע"ט"
יבוא "תשפ"ג".
 ראה תשובה  2לעיל. על המציע לצרף סילבוס לכלקורס בנפרד ,סה"כ  3סילבוסים
עבור שלושת התחומים.
יש לצרף הצהרה בנוסח חופשי
אשר תאושר ע"י רואה החשבון
על גבי נספח י"א.

