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אל:
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי מס'  05/2020ל להקמה והפעלת מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" -אשכול רשויות גליל
מזרחי
תשובות הבהרה
 .1להלן תשובות לשאלות הבהרה ,כפי שהתקבלו עד כה באשכול:
 #מראה מקום
 .1 1מכרז ע"מ 11
סעיף ( 5סעיף
 13.1מס"ד - 5
ניקוד ההצעה)
 .2נספח ב( 1-נספח
תכנית
ב,1-
ההפעלה)

שאלת הבהרה
יש לכאורה סתירה בין מסמכי המכרז
ובין החוזה:
במסמכי המכרז כתוב כי תכנית הפעלה
שנתית )תצורף לאחר זכייה( נספח ב' –
 1בעוד שברור מטבלת הניקוד
שהתכנית צריכה להיות מוגשת עם
המכרז.

המכרז נודה לדחיית מועד ההגשה בלפחות 14
 2מסמכי
יום ,וזאת בין השאר בשל העובדה כי
(טבלת מועדים)
ממועד פרסום המכרז ( )02.11.20ועד
למועד ההגשה יש  21ימים ,וכן משך
הזמן הקצר מהמועד הצפוי לפרסום
תשובות ההבהרה ועד להגשה.
המדובר במכרז חשוב ,חדשני ומורכב
אשר דורש הגשה של מסמכים שונים
ומורכבים אשר הכנתם דורשת זמן-
תוכנית עבודה מפורטת ,תוכנית
עיסקית וגיוס מנהל פרויקט בעל
כישורים מיוחדים.
אנא הבהרתכם את שמות היועצים
 3מסמכי המכרז
שליוו ויעצו להכנת המכרז ואת עובדת
( 1.1רקע)
היותם מנועים מלייעץ למתמודדים
במכרז ו/או להתמודד באופן ישיר או
עקיף במכרז זה.

תשובת הבהרה
במסגרת הגשת ההצעה למכרז,
המציעים נדרשים להגיש תכנית
הפעלה שנתית מוצעת על ידם וזאת
לצורך בחינת הצעתם.
לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז
וחתימת ההסכם ,וועדת ההיגוי של
המכרז ביחד עם המציע הזוכה,
תגבש את תכנית ההפעלה השנתית
הסופית והמאושרת ,אשר תתבסס
על התכנית שהוגשה במסגרת
המכרז .תכנית זו תצורף כנספח
להסכם.
הבקשה נדחית.

מכרז זה נכתב ללא סיוע של יועצים
מקצועיים למעט ייעוץ משפטי
שניתן ע"י משרד עורכי דין בראש-
סומך ,המספקים שירותי ייעוץ
משפטי לאשכול.
המודל אשר שימש כתשתית
המקצועית למכרז ,מתבסס על
מספר עבודות מיפוי והמלצות,
שכתבו עבור האשכול הקואליציה
הישראלית לטראומה ,בשיתוף עם
עמותת משאבים ועמותת מהות.
מודל ההפעלה של מרכז "כוכב"
מהותו מתן שירות "ללא קירות",
כלומר יכולת לספק שירות בכל
רשויות האשכול .יחד עם זאת ,אנו
מבקשים מבנה שיכול להוות מרכז
פינוי במקרי דחק ו/או עריכת
הכשרות מרכזיות משותפות.

 4מסמכי המכרז
מהות
2.1
השירותים

5

מסמכי המכרז
נספח ב'
 2.4סע'  -13תמורה

6

מסמכי המכרז
2.8.6

7

נספח ו'7
10

8

 ,13.1שלב ב',
"ניסיון
תבחין
בהפעלת
המציע
השירותים במודל
"כוכב""...

אנא הבהרתכם האם התקיים פיילוט לא התקיים פיילוט.
לביצוע השירותים נשוא המכרז ,או
חלקם ,באחד או יותר מחברות
האשכול.
ככל והתבצע פיילוט ,אנא הבהרתכם
באשר לתהליכים והשירותים שניתנו
וכן תוצאותיו.
למיטב הערכתנו תשובתכם לשאלה זו
תאפשר הבנה מעמיקה יותר של
דרישות האשכול ומכאן גם מתן מענה
טוב יותר מצד המציעים.
אי פרסום פרטי ותוצאות הפיילוט
מהווה מתן יתרון בלתי הוגן למבצע
הפיילוט ,דבר אשר מנוגד לדיני
המכרזים והמשפט המינהלי.
אנא הבהרתכם באשר למועד הצפוי בהתאם לסיכום עם גורמי
להגדלת התקציב השנתי מ 450-הממשלה השונים ,לאחר בחירת
אלש"ח ל 1,500 -אלש"ח וכן מהן המפעיל תתקיים ועדת היגוי בין
משרדית בה יגויס תקציב נוסף .אין
הסיבות להגדלה?
כמו כן ,אנא הבהרתכם באשר התחייבות לכך שהתקציב יגויס,
לתקציבים וההקצאות התקציביות אלא מדובר בהערכה בלבד בשלב
המיועדות שצפויות להיות מועברות זה.
בכל מקרה ,במידה והתקציב
למפעיל לשם הפעלת המרכז.
הנוסף לא יגוייס בסופו של דבר,
המפעיל הזוכה יצטרך להפעיל עם
התקציב הקיים.
אין התחייבות לתמיכה תקציבית
עתידית.
אנא הבהרתכם באשר לסיוע אשר הסיוע המצופה הינו סיוע בקביעת
יינתן מצד האשכול והחברות בו לגיוס מפגשים ,הגשת קולות קוראים
משאבים ,הגשת בקשות למשרדי וכדומה.
ציפיית האשכול היא כי המפעיל
הממשלה ועוד.
יהיה הסמכות המקצועית בעניין.
אנא הבהרתכם באשר לתיאור יכולת הספק מצופה להיות מסוגל לגייס
המציע להעמיד מימון והאם הכוונה משאבים נוספים ,בין אם בתרומות
למימון ביניים ,גיוס תרומות ,איתור או בקולות קוראים .ככל וקבלת
הממשלה
ממשרדי
התקציב
תקציבי ממשלה וכו' ?
אנא הבהרתכם כיצד ואיך יסייע תתעכב ,הספק צריך להיות מסוגל
לעמוד במימון הפעילות השוטפת.
האשכול למהלכים אלו?
התקציב יועבר לספק אך ורק
בקבלתו ממשרדי הממשלה.
אנא הבהרתכם כי ביצוע פרויקט בו הניסיון הנדרש בהפעלה במודל
בוצעו השירותים במודל "כוכב" עבור "כוכב" הינו ניסיון מוכח בביצוע
גוף ציבורי גדול ובמסגרת השירות השירותים במספר מקומות פיזים
ניתנו השירותים בפריסה ארצית בו זמנית ,כאשר חלק מהשירותים
לעובדי ולקוחות הארגון עונה להגדרת ניתנו אצל "הלקוח" וחלק
מהשירותים ניתנו במשרדי /אתרי
"מודל "כוכב""
המציע.

 .2הודעות ההבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.
 .3המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.

 .4השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם
בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת,
להצעתו בהליך.

 .5מועד אחרון להגשת הצעות  23.11.2020עד השעה .13:00
 .6נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

נורית צור רבנו
מנכ"לית
אשכול גליל מזרחי

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך
תשובות ההבהרה במסגרת מכרז מס' ______ ,הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים
הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי בהליך.
שם המשתתף  ;_____________________ :חתימה__________________________:

