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מספר 
 סידורי

 לסעיף הפנייה
 במכרז

 תשובות שאלה/הערה

למען הסר ספק, המציע רשאי להציע  1.2.2  .1
הוסטל או דירת לוויין בכל ישוב בארץ 

 לפי ראות עיניו. האם נכון?

 כן.
כל אחד מסוגי המסגרות יכול שיופעל בכל 

 מיקום בארץ.

2.  1.2.4   האם הדיירים עשויים להיות חולים
במחלות מידבקות, ואם כן מה נוהל 

 הטיפול בהם?

  הדיירים הם בעלי רקע של האם
אלימות / מסוכנות פיסית לעצמם או 

 לאחרים?

לא קיימות מסגרות מיוחדות עבור נשאים 
של מחלות זיהומיות והם משולבים 

 במסגרות הרגילות.
לכן תתאפשר בהוסטל שיקומי ארוך טווח 
קליטתם של דיירים המאובחנים במחלות 
זיהומיות מדבקות הנמצאים במעקב 

שר המסגרות צריכות לעמוד ובטיפול, כא
בהנחיות נהלי הבריאות והרווחה 

 .הרלוונטיים
 

לא הדיירים אינם בעלי רקע של אלימות / 
 מסוכנות פיסית לעצמם או לאחרים.

מה פירוש 'בטחון'? האם נדרשת  1.2.10  .3
 אבטחה פיסית ]שומרים[?

 ית.לא נדרשת אבטחה פיז
 

נודה לקבלת עותק של קובץ הנהלים  1.3  .4
 .2011למסגרות פנימייתיות נוסח 

קובץ הנהלים למסגרות פנימייתיות עותק 
באתר מינהל הרכש  הועלה 2011נוסח 

 נשלח למציעים.ובנוסף  הממשלתי

נבקש לקבוע כי האמור בסעיף יחול  1.4.2  .5
שגם לספק תהיה  –באופן הדדי, היינו 

הזכות להודיע על  הסכמתו או סרובו 
 להארכת ההסכם.

 הבקשה אינה מתקבלת.
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נבקש את הבהרתכם 'ברחל ביתך  2.1.5.3  .6
 הקטנה'. 

אם הגיש המציע הצעה להוסטל אחד 
בלבד, האם יש לצרף ערבות בנקאית 

=  2/  188,100]בסך חצי מהסכום 
94,050?] 

הוסטלים ושתי  2אם הגיש המציע 
 דירות, האם יש לצרף ערבות *רק*

 ₪[? 188,100בגובה ההוסטלים ]

 הגיש המציע הצעה עבור: 
יצרף ערבות  - יםשיקומי  יםהוסטלשני 
 ₪ 188,100ע"ס 

 ₪ 28,800יצרף ערבות ע"ס   -דירת לווין
יגיש ערבות עבור  -הגיש עבור שניהם

 ₪. 188,100הגבוה מבינהם, קרי, 
 

יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה עבור 
 הוסטל אחד בלבד. 

 נספח א'  .7
 1סעיף ב.

  מה הוא מספר הדיירים המינימלי בו
ידרש הספק לפתוח את המסגרת 

 ]בהבחנה בין הוסטל ודירה[?

  כיצד ישפה המשרד את הספק בגין
 ככל שתיווצר?תת תפוסה 

הספק נדרש לפתוח את ההוסטל/דירה 
 בהתאם לדרישות המכרז.

 
התמורה מועברת בהתאם למספר 

 המושמים.

 נספח א'   .8
 2.ב.2סעיף ה.

מי אחראי לשיבוץ הדיירים במסגרות 
 תעסוקה?

האחריות לשיבוץ הדיירים במסגרות 
 .תעסוקה מוטלת על הנהלת המסגרת

 א' נספח   .9
 וסעיף 1.ד.2ה.

  ?מדוע נדרשת ארוחת צהריים
שהרי הדיירים משולבים במסגרות 

סעיף  תעסוקה במהלך היום 
 [.2.ב.2ה.

  כיצד ישפה המשרד את הספק בגין
דיירים אשר צרכיהם התזונתיים 
אינם סטנדרטיים ודורשים הזנה 

 מיוחדת?

  האם במסגרת דירת לוויין הספק
נדרש לדאוג לצרכי התזונה  *אינו*

לגבי ארוחות והן של הדיירים? ]הן 
 לגבי כיבוד בין הארוחות[

על הספק נדרש לדאוג לארוחת צהריים 
מכיוון שלא כל הדיירים ישולבו בתעסוקה 

 .חיצונית
 

על הספק לספק את כל צרכיו של המטופל 
 בהתאם לתכנית האישית. 

 
 ין הספקיהפעלת מסגרת דירת לוו עבור

 .אינו נדרש לדאוג להזנה עבור הדיירים
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 נספח א'   .10
 1.ה.2סעיף ה.

 1.ד.3וסעיף ה.

  האם תנאי סף להפנייה למסגרת
היא זכאות לדמי הבטחת הכנסה? 

שלא יופנה למסגרת כלל מי  –היינו 
 שאינו זכאי להבטחת הכנסה?

  כיצד ישפה המשרד את הספק בגין
אובדן הזכאות להבטחת הכנסה 

 ]מכל סיבה שהיא[?

  כיצד ישפה המשרד את הספק
במקרה בו כספי הבטחת ההכנסה 
להם זכאי הדייר אינם מגיעים אליו 

 ]עקב עיקול למשל[? 

  כיצד ישפה המשרד את הספק
במקרה בו בשל תיקוני חקיקה פחת 
סכום אבטחת ההכנסה מתחת 
 לסכום האמור ו/או איבד הדייר את 

 ?זכאותו

  כיצד יפעל הספק מול דייר המסרב
לשימושי המסגרת את להעביר 

כספי הבטחת ההכנסה ]בניכוי דמי 
 הכיס כמובן[?

כן, לא יופנה למסגרת מושם שהוא אינו 
 זכאי להבטחת הכנסה.

 
המטופלים זכאים להבטחת הכנסה או 

 לקצבת נכות.
 

השתתפות העצמית של המטופל היא 
תנאי לקבלת השירות המלא אשר מהווה 

 .חלק מהתעריף
 

לא מכיר בפרקטיקה של הפחתה  המשרד
בקצבה בסיסית ולא מובן מאיזו סיבה 
הדייר אמור לאבד את זכאותו להבטחת 

 הכנסה.
 

המסרב להעביר לשימושי המסגרת  דייר
 וכללא י את כספי הבטחת ההכנסה

  .להמשיך לקבל שירות

נספח א' סעיף   .11
 ח'

האם ניתן לצרף למסגרת דיירים אשר 
]ללא  ביקשו להצטרף באופן פרטי

הפנייה[, ובלבד שלא תעבור המסגרת 
 את המכסה המותרת על פי המכרז?

לא, הספק אינו יכול לצרף למסגרת דיירים 
 באופן פרטי. 

 
ידי -ההפנייה למסגרות תיעשה על

המחלקות לשירותים חברתיים ובאישור 
 הפיקוח המחוזי של האגפים.

האם המציע רשאי  –נדרשת הבהרה  נספח ג'  .12
 להציע הצעה להוסטל אחד *בלבד*?

לא, מציע לא רשאי להגיש הצעה 
 .אחד בלבדלהפעלת הוסטל 

 
ידי אותו הספק, -שני ההוסטלים יופעלו על

 1.2.2כאמור בטבלה המופיעה בסעיף 
שני הערות "בעמודות הלמכרז 

 .ההוסטלים יופעלו על ידי אותו הספק"

נדרש להציג  המציעאנו מבינים כי  נספח כג'  .13
אחת להוסטל  –תכניות עבודה  *שתי*

 ואחת לדירה. האם נכון?

על הספק להציג שתי תכניות עבודה  ,כן
נפרדות אחת עבור הוסטל שיקומי ואחת 

 עבור דירת לווין.

הסכם סעיף   .14
6.1.1 

  כן. האם הסכום למעפיל פרטי כולל מע"מ?
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 תחת הלשונית "מכרזים"., באתר מינהל הרכש הממשלתיאת מיפרט המכרז המעודכן, ניתן לראות 
 יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע ואותו יש להגיש חתום עם ההצעה.

 
 ,בברכה

 ומכרזים ומשק מנהל אגף
 

 להצהיר כי קיבלתי את טופס שאלות תשובות והמפרט המתוקן לידיי:הריני 
 

 תפקיד שם המציע תאריך

 ריק ריק ריק

 
 פרעוסק מורשה/מס חתימה וחותמת נציג/ה המציע המוסמך/ת

 זהות/מלכ"ר

 ריק ריק ריק

 
 Email-כתובת דואר אלקטרוני טלפון נוסף/ נייד פקס

 ריק ריק ריק
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הסכם סעיף   .15
6.1.3 

  יגבה האם משרד הרווחה או היזם
 את החלק של הרשות המקומית ?

  כיצד ישפה המשרד את הספק בגין
תשלומים שלא שולמו על ידי 

 העירייה בכלל או במועדם?

  האם על הספק לחתום הסכם נפרד
עם הרשות המקומית לצורך ביצוע 

 התשלומים?

  האם הספק ידרש ליתן ערבות
]נפרדת / נוספת[ לרשות המקומית 

 בגין ההסכם?

התמורה מועברת באמצעות הרשויות 
 המקומיות וכוללת מצ'ינג.

 
למשרד זכות לחייב את הרשות המקומית 

 לשלם.
 

, הספק אינו נדרש לחתום על הסכם לא
נפרד עם הרשות המקומית לצורך ביצוע 

 התשלומים.
 

, הספק אינו נדרש ליתן ערבות נפרדת לא
 / נוספת לרשות המקומית בגין ההסכם.
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