
 
  
 

 2מתוך  1עמוד 
 

 ________________ חתימה + חותמת: 

 
 לכבוד 

 משתתפי המכרז 
ו' תמוז תשפ"ארביעי  יום  

2021יוני  16  
 
 

 04/2021מכרז פומבי מס' 
 להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות בעיר כרמיאל 

 
 מענה לשאלות הבהרה מסמך  

 
המסמך/הנספח   מס"ד

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

הצעות  הגשת ההצעות  – הבהרה כללית  כללי  כללי   .1 להגשת  האחרון  המועד  כי  המציעים  לב  תשומת 
 . 12:00בשעה  21.6.21במכרז קבוע ליום 

 
 יש לתאם מראש את ההגשה 

 04-9085678בטלפון:  סבטה גבריעם הגב' 
 

מועדון חברתי לילדים ונוער השיקומית "המסגרת  מובהר כי   גריעת מסגרת  כללי  כללי   .2
בגילאי   א'  "21  –  3עם מוגבלויות  ואינה  3(נספח  ) מבוטלת 

 .מכרז זהכלולה יותר במסגרת 
 יימחק.  3נספח א'

 



 
  
 

 2מתוך  2עמוד 
 

 ________________ חתימה + חותמת: 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

חופש התקבל מכתב בו נטען כי המכרז אינו חוקי ונוגד את   כללי  כללי   .3
, העיסוק, את עקרון השוויון ואת הוראות הדין הרלוונטיות

מעצם מבנהו כמכרז המאגד בתוכו את כלל מסגרות הטיפול  
 יחד ולא מפריד בינן לבין מסגרת הקהילה התומכת. 

 

במכרז   הטענות  את  דוחה  במסמכי    –העירייה  שינוי  אין 
 . המכרז לעניין זה

השירות המבוקש הינו שירות חדש, מעוניינים לדעת האם   כללי  כללי   .4
 או שישנו גוף המפעיל אותו כיום. 

 

 כלל השירותים במכרז מופעלים כיום על ידי אק"ים. 

בהפניה להוראות התע"ס נפלה טעות סופר ואין הפניה   כללי  נספח ב'   .5
  10(טיפול באדם עם מוגבלות שכלית) ותע"ס  14לתע"ס  

 (טיפול באוטיסטים). 
 

 . 14-ו  10יחולו כלל הוראות התע"ס הרלוונטיות לרבות 

נוסח  – 1נספח ד'   .6
אישור בדבר  

 קיום ביטוחים 
 

 ככל הנראה נפלה טעות בציון הקוד.  כללי 

לא מדובר במסגרת של בריאות  בריאות הנפש.  –  13קוד 
הנפש, על כל המתחייב מכך באישורים של משרד הבריאות, 

  - 20  המתאים הוא  קודלכן  האלא במסגרת רב נכותית 
 דרישות מיוחדות / צרכים מיוחדים.

 

 יימחק.   13קוד 

נוסח  – 1נספח ד'   .7
אישור בדבר  

 קיום ביטוחים 
 

ביטוח  
אחריות  
כלפי צד  

  –שלישי 
 321קוד 

 .לפרט את שם המבוטח הנוסף, מספר ח.פ. וכתובת מבוקש

 

 מתייחס למבקש האישור  ולא לשם מבוטח נוסף 321קוד 

 
 מסמך ההבהרות חתום בכל עמוד ועמוד להצעה.את  לצרףהבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  

 


