מכרז מס'  – 3/2018הפעלת תכנית ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של בני +60
 .1שאלה :ברצוננו לדעת מי הפעיל את הפרויקט עד היום.
תשובה :מדובר בפיילוט ארצי חדש בתהליך פיתוח .במסגרת הפיילוט יקומו  8מרכזים
והמיזם האזורי של מכרז זה יהיה אחד מתוך ה . 8-במסגרת המיזם באשכול נגב מערבי
יוקם מרכז המפעיל מספר שלוחות ברשויות האשכול הנגב מערבי.
 .2שאלה :באלו מבנים יפעיל הזוכה את המרכז ושלוחותיו? האם יידרש להציע מבנים משלו
וכמה?
תשובה :הקצאת המבנים ,הקמתם והצטיידותם באחריות הרשות המקומית בה המרכז
יפעל .תחזוקה שוטפת תהיה באחריות הגוף המפעיל.
 .3שאלה :האם התכנית נשוא המכרז הינה תכנית הקיימת כבר באשכול ,אשר המציע הזוכה
ישתלב בה ויפעיל אותה בהתאם לדרישות המכרז ,ובהמשך לפעילות הקיימת במסגרתה ,או
האם מדובר בתכנית חדשה אשר מעולם לא הופעלה באשכול?
תשובה :מדובר בתוכנית חדשה אשר מעולם לא הופעלה באשכול
 .4שאלה :שיטת התמחור והתמורה למציע הזוכה לא ברורים די הצורך .האם המציע נדרש לממן
בעצמו חלק מהתכנית (כמפורט בסעיף  6.10להסכם ההתקשרות נספח ד' למכרז)?
כיצד הדבר מתיישב עם סעיף  8.4להסכם (נספח ד') שלפיו האשכול ישתתף במימון התכנית
בסך שווה ערך למלוא תקציב התכנית לפי נספח ג'?
תשובה:
חלק מהפרמטרים לבחירת הגוף המפעיל כמפורט בסעיף  8במכרז הינו גיוס המשאבים
לטובת התכנית .סכום ההתחייבות של האשכול במימון התכנית יקטן בהתאמה לסכום
ההתחייבות של המציע ובכפוף להוצאות בפועל כמפורט בנספח ג'.
נוסח מתוקן לסעיף  8בהסכם (עמ' :)19
 .8עלות התכנית
.8.1

סך התקציב הכולל של התוכנית הוא  ₪ 5,164,265לארבע שנים כמפורט בנספח ג'
למכרז נשוא הסכם זה.

.8.2

בסכום זה נכללת הצעת המציע כפי שמופיעה בנספח ו' המעודכן (פורמט ההצעה) -
חלק שלישי.

.8.3

המקורות הבאים יוכרו כמקורות עצמיים של המפעילה לצורך הסכם זה :הכנסות
עצמיות של המפעילה ,כגון תרומות ,הכנסות מנכסים ,דמי זיכיון ,הכנסות מפעילות
שוטפת וכיו"ב.

.8.4

המקורות הבאים לא יוכרו כמקורות עצמיים של המפעילה לצורך הסכם זה:
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 .8.4.1כל הכנסה שתיגבה בגין הענקת שירותים נשואי הסכם ומכרז נשוא הסכם זה.
 .8.4.2כל מקור כספי שיועבר למפעילה כחלק מהסכם זה.
.8.5

אשכול נגב מערבי ישתתף במימון התוכנית עד סך של  ₪ 5,164,265לארבע שנים כולל
מע"מ (להלן" :התמורה") ,כמפורט בנספח ג' למכרז נשוא הסכם זה .הכל בכפוף
לתקציב התוכנית המצורף .יש להדגיש כי מסכום זה יקוזז סכום המציע הזוכה
בהתאם להצעתו וכן התשלום עבור מנהלת המרכז (כל עוד אינה עובדת תחת הגוף
המפעיל).

.8.6

העברת הכספים בפועל כפופה לאישור האשכול ואשל על פי דוחות תקופתיים
שיוגשו ולהעברת הכספים בפועל מאשל ג'ויינט ומרשויות האשכול.

.8.7

לעניין סעיף  ,8מקור עצמי הינו מקור שיוכר כחלק מהגיוס העצמי של המציע אשר
ייכלל בתקציב הכולל של התוכנית.

 .5שאלה :איזה משקל ניתן להצעת המחיר של המציע לעומת הניקוד האיכותי שיינתן לכל הצעה
תשובה :להלן עדכון סעיפים:
סעיף ( 5עמ' :)3
 .5דרישות נוספות המקנות למציע יתרון:
.5.1

גוף מקצועי מתחומי פעילות המיזם כמפורט מטה לבני .+60

.5.2

ניסיון בהפעלת שירותים בתחומי ליבת המיזם באחד או יותר מהפרטים הבאים:
 .5.2.1אוריינות דיגיטלית ,ייעוץ פיננסי ומיצוי זכויות ,תרבות ופנאי ,קידום בריאות
וחיים בריאים ,תעסוקה ויזמות כולל קשרי מעסיקים מותאמים לקהל יעד.
 .5.2.2ליווי ואימון פרטני ,הנחיית קבוצות וניהול מתנדבים.
 .5.2.3פיתוח הכשרות מקצועיות רלוונטיות לצוותי השטח.
 .5.2.4תפעול פרויקטים אזוריים

.5.3

גוף מקצועי הפועל באזור הנגב המערבי.

.5.4

בעל תשתית מקצועית וטכנולוגית לצורך מיתוג ,הפצה שיווק וגיוס משתתפים.

.5.5

הפעלת מיזמים נוספים בתחומים היכולים להשלים את תחומי המיזם ,ויציע בינם
למיזם שיתופי פעולה מקצועיים.

.5.6

הקצאת משאבים נוספים לתכנית ובכלל זה מחויבות לגיוס משאבים לטובת התכנית,
כוח אדם ,מבנה והצעה לתרומה מקצועית שתיתן ערך מוסף להפעלת התוכנית.
סעיף ( 8עמ' :)6

 .8אמות מידה לבחינת ההצעה :במסגרת בחירת הגוף הזוכה ,יפעל המזמין ע"פ אמות המידה
להלן:
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.8.1

ניסיונו המקצועי של המציע כאמור בס"ק  – 4.2עד  30נקודות:
 .8.1.1ניסיון בהפעלת תכניות אזוריות לאספקת שירותים חברתיים עבור גופים ציבוריים
(משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) שנתיים לפחות (ס"ק  4.2.1ו  10 :)4.2.6נק'
 .8.1.2עמידה בס"ק  4.2.2עד  4.2.5שנתיים לפחות :כל אחד מהסעיפים  2.5נק'
 .8.1.3עמידה בס"ק  4.2.7ו  :4.2.9כל אחד מהסעיפים  5נק'

.8.2

הפעלת התכניות לבני  60ומעלה (ס"ק  )5.1תקנה עד  4נק'
 .8.2.1שלוש שנים לפחות 4 :נק'
 .8.2.2שנתיים עד שלוש 3 :נק'
 .8.2.3שנה עד שנתיים 2 :נק'
 .8.2.4עד שנה0 :

.8.3

ניסיון בהפעלת תכניות – עד  16נק' (כל אחד מהסעיפים  5.2.4 – 5.2.1עד  4נק').
 .8.3.1שלוש שנים לפחות 16 :נק'
 .8.3.2שנתיים עד שלוש 12 :נק'
 .8.3.3שנה עד שנתיים 8 :נק'
 .8.3.4עד שנה0 :

.8.4

היבטים מקצועיים נוספים כאמור בסעיף  15 – 5נקודות
 .8.4.1עמידה בס"ק  5.3עד  5.4שנה לפחות :כל אחד מהסעיפים  2.5נק'
 .8.4.2עמידה בכל אחד מס"ק  5.5עד  5 :5.6נק'

.8.5

הקצאת משאבים לתכנית בהתאם להצעה המצורפת למכרז (נספח ו' חלק שלישי) –
 25נקודות
 .8.5.1המציע אשר יציע את ההצעה הגבוהה ביותר יקבל את מלא הניקוד –  25נקודות
ובאופן יחסי להצעתו יקבלו המציעים האחרים את הניקוד.
לדוגמא:
מציע א' הציע  ₪ 500,000כתוספת לתקציב יקבל  25נקודות
הערך של כל  ₪ 20,000יהיה נקודה
מציע ב' הציע  ₪ 250,000יקבל  12.5נקודות
מציע ג' הציע  20,000יקבל  1נקודה

.8.6

התרשמות כללית מההצעה ומהגוף המציע –  10נקודות.
 .8.6.1עמידת ההצעה בכלל הוראותיה 5 :נק'
 .8.6.2בהירות ההצעה ומענה על סל השירותים הנדרש 5 :נק'

 .6שאלה :עמ'  2סעיף  4.1.1מבוקש להבהיר כי אין מתנהל מרשם בישראל/רישום תאגידי לגבי
מציע שהוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה ,אשר הוקם לפי חוק המל"ג.
מבוקש להוסיף כי מציע שהנו מוסד להשכלה גבוהה יציג אישור רישומו במרשם הרלוונטי
בחוק כמוסד להשכלה גבוהה ו/או מרשם חסרי ישות  -מרשם ישויות ללא רשם בחוק
המנוהל בשע"ם-שירות עיבודים ממוחשבים ,כמענה לסעיף זה.
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תשובה :מאושר .ככל ועסקינן במציע שהנו מוסד להשכלה גבוהה ,יש להציג דרישות
במרשם הרלוונטי.
 .7שאלה :עמ'  2סעיף  4.1.4מבוקש להבהיר כי מציע שהנו מוסד להשכלה גבוהה ,אינו מוגדר
כעוסק מורשה ואינו גובה מע"מ .לפיכך מבוקש להציג אישורי ניכוי מס וניהול ספרים כחוק
בהתאם להכרתו כמוסד ציבורי לענין סעיף  46לפקודת מס הכנסה.
תשובה :כנ"ל (שאלה קודמת)
 .8שאלה :עמ'  2סעיף  4.1.6.2לא ברור איזה אישור נדרש להגיש .מבוקש להציג דו"ח כספי מבוקר
ע"י רו"ח לשנת  2016כמענה לסעיף זה
תשובה :ניתן להגיש את האישור לכל אחד מהרבעונים בשנים .2017 2016
 .9שאלה :עמ'  2סעיף  4.2.2נבקש הגדרה למושג "שירותים חברתיים"
תשובה :שירותים חברתיים על פי המודל כמצורף בנספח א וב
 .10שאלה :עמ'  2סעיף  4.2.8מבוקש לקבל מידע לאיזו מערכת נדרש להתממשק
תשובה :מערכת  CRMאינטרנטית בניהול ארצי של– ג'וינט אשל .אין צורך בהתממשקות
מיוחדת אלא הפעלה על ידי סיסמא שניתנת לכל עובד/מנהל/גוף מפעיל
 .11שאלה :עמ'  3סעיף  4.2.10איזה אישור נדרש להציג בסעיף זה שהרי מדובר בבקשה המתיחסת
לזמן עתיד
תשובה :הסעיף מתייחס לחובת שיתוף פעולה של הגוף המפעיל עם מחקר הערכה עתידי.
לא נדרש להציג אישור .חתימה על ההסכם מהווה התחייבות לעמידה בסעיף זה .יש לשים
לב לסעיף  8.1.3המעודכן (תשובה לשאלה )5

 .12שאלה :עמ'  3סעיף  5.1מאחר ומדובר במציעים בעלי ישות משפטית שונה ,מבוקש להוסיף
לאחר המילים "עמותה מקצועית" " :או מוסד להשכלה גבוהה".
לא ברור מדוע יש להקנות יתרון במכרז לעמותה דוקא ,בניגוד לתאגיד מקצועי מתחומי
פעילות המיזם ,והדבר עולה כדי העדפה פסולה אשר אינה מתיישבת עם מהות המכרז.
תשובה :ראו תשובה לשאלה  .5סעיף  5.1עודכן.
 .13שאלה :עמ'  3סעיף  5.2.2מבוקש כי הנסיון שיוצג בסעיף זה יוכל להתיחס לניסיון בליווי ואימון
פרטני והנחיית קבוצות לכלל גילאים ואוכלוסיות
תשובה :אמות המידה מתייחסות לנסיון בכלל האוכלוסיות .נסיון עם אוכלוסיית בני +60
יקנה יתרון נוסף .ראו תשובה לשאלה 5
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 .14שאלה :עמ'  3סעיף  5.2.3מה הם ההכשרות הרלוונטיות הנדרשות?
"צוותי שטח" – למי מהפונקציות המקצועיות במרכז הכוונה?
תשובה :אשל-ג'וינט ישראל הינם הגוף המקצועי המוביל את המודל ואחראי על תכני
ההכשרות שיתואמו עם גופי השותפות לאחר קליטת הצוות .צוותי שטח :רכז פרטני ,רכז
קבוצתי ונתב אדמינסטרציה
 .15שאלה :עמ'  3סעיף  5.2.4למה הכוונה תפעול פרויקטים אזוריים?
תשובה :תפעול פרויקטים ברמה על רשותית/אזורית .פרויקט שכולל יותר מרשות אחת
ויותר ממגזר אחד
 .16שאלה :עמ'  3סעיף  6.1לא ברור היכן אמורה להתקיים הפעלת הפרויקט -האם מדובר ב3-
מרכזים ובנוסף להם שלוחות ברשויות מקומיות?
האם פריסת השירותים בכלל אוכלוסיית הנגב המערבי מחייבת מבנים נוספים שיוקצו
לפעילות זו ?
מי אחראי לספק המבנים להפעלת הפרויקט?
תשובה :הפעילות תתקיים בכלל מרחב אזור הנגב המערבי ,מונגשת לתושבי רשויות אשכול
נגב מערבי .יוקמו  3מרכזים פיזיים של התכנית ב 3-מרשויות אשכול נגב מערבי ,ובנוסף,
יוקצו ע"י הרשויות הנוספות (רשויות המעטפת) מרחבי פעילות לפעילות ניידת.
האחריות להקצאת המבנים היא על הרשויות ,בהובלה וסיוע האשכול ומנהלת התכנית.
 .17שאלה :עמ'  3סעיף  6.3לא ברור כיצד נדרש להגיש ההצעה? עותק ההצעה החתומה בקובץ
דיגטלי או מודפס?
ע"מ להקל על מילוי הפרטים בנספחים ,מבוקש לקבל חוברת ההצעה למילוי המכרז
בפורמט פתוח ()word
תשובה :את ההגשה יש להגיש בקובץ מודפס על פי המפורט בסעיף .6.3
יש למלא את נספח ו' – פורמט הצעת המחיר וניתן לצרף מסמכים נוספים בנפרד ,כמפורט
בנספח ו' חלק שני ורביעי .מצ"ב עדכון לנספח ו' .נא להגיש את הקובץ המעודכן להצעת
המחיר.
מאחר שכך ,אין צורך בהעברת קובץ וורד פתוח
 .18שאלה :עמ'  4סעיף  6.8לאילו נתונים נדרש להציג מכתבי המלצה?
תשובה :לנתונים המחזקים את הניסיון המקצועי כמפורט בסעיף  4.2ו  .5ראו עדכון סעיף
 – 5שאלה .5
 .19שאלה :עמ'  5סעיף  7.7מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים" :ובכפוף לכל דין"
תשובה :מאושר
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 .20שאלה :עמ'  5סעיף  7.9מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים" :ובכפוף לכל דין"
תשובה :מאושר
 .21שאלה :עמ'  6סעיף  8.2מבוקש להבהיר כיצד יתבצע הניקוד בגין סעיף זה במקרה שבו מציע
יעמוד רק באחד מהתנאים הקובעים בסעיפים  5.1-5.2למכרז ,ולא בשניהם
תשובה :נא לעיין בתשובה לשאלה 5
 .22שאלה :עמ'  13סעיף  7לנספח א+ב תקציר המודל ,מפרט השירותים והגדרות התפקיד אנא
אשרו כי התשלום שייגבה מהמשתתפים בגין סעיף זה ישולם למציע הזוכה ולא יועברו מטעמו
לידי האשכול ו/או לכל גורם אחר.
כמו כן ,על מנת שיהא בידי המציע לשקלל נתון זה בהצעתו ולהציע לאשכול הצעת מחיר
כדאית וכלכלית ,אנא פרטו אילו סוגי תשלומים יהא רשאי המפעיל לגבות מהמשתתפים
תשובה :כל גבייה שתתבצע במסגרת הפעלת התכנית מהפונים לקבלת שירות ממנה ,תעבור
אישור מקדים על ידי השותפות ותשמש למימון והרחבת התכנית ולא לצרכי הגוף המפעיל
ללא קשר לתכנית.

 .23שאלה :עמ'  14נספח ג' -פירוט תקציב התוכנית  -אנא הבהירו מדוע בחלק מנושאי התקציב
קיימת אי התאמה בין עמודת "עלות שנתית ליחידה" לבין עמודת "שנה ראשונה" – האם הצפי
הינו כי בשנת ההפעלה הראשונה תהיינה עלויות שונות מעלויות שנים השנייה ,השלישית
והרביעית?
תשובה:היות ושנת הפעילות הראשונה (שנת  )2018לא תהיה שנת פעילות מלאה הסכומים
נמוכים יותר בשנה זו.
 .24שאלה :עמ'  15סעיף  1.3מבוקש למחוק את הסעיף לנוכח סתירתו עם סעיף  18.1להסכם
תשובה :סעיף  18.1בטל
 .25שאלה :עמ'  17סעיף  5.3מבוקש להוסיף אחרי המילים" :ב 12-חודשים נוספים בכל פעם" את
המילים" :עד לסה"כ מצטבר של  48חודשים"
תשובה :לא מאושר
 .26שאלה :עמ'  19סעיף  9.1אנא הבהירו כי המציע הזוכה לא יידרש לפרט על "כל ההתקשרויות
שביצעה הג'וינט"
תשובה :חלה טעות סופר .חובת הגוף המפעיל להעביר את כל המידע הנדרש.
תיקון סעיף :9.1
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 .9דיווח וביקורת
 9.1עם סיומה של התכנית תגיש המפעילה לאשכול נגב מערבי דו"ח מסכם ובו פירוט
הפעולות שבוצעו במהלך התכנית ,כמות המשתפים ,סדנאות ,הרצאות ,פעילויות וכיוצ"ב.
בדו"ח יצוינו גם בעיות שהתעוררו ופתרונן .בנוסף ,תגיש המפעילה לאשכול נגב מערבי דו"ח
כספי מסכם חתום ע"י המפעילה וחשבו הכולל בין היתר ,פירוט מלא של כל הוצאות
התכנית ,דיווח של המקורות למימון התכנית ופירוט של כל ההתקשרויות שביצעה
המפעילה במסגרת הסכם זה.
 .27שאלה :עמ'  20סעיף  10.1מבוקש להוסיף אחרי המילים" :המפעילה תישא באחריות " את
המילים" :על-פי כל דין"
תשובה :ברי כי האשכול יפעל ע"פ דין ככלל .ובכל זאת ,מאושר.
 .28שאלה :עמ'  20סעיף  10.2תתווסף סיפא כדלקמן" :אין באמור כדי לגרוע מאחריות אשכול נגב
מערבי על פי כל דין".
תשובה :אין צורך .הדבר מתבקש ממסמכי המכרז
 .29שאלה :עמ'  20סעיף  10.3מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים" :אשר ניתן לגביהם פסק
דין חלוט ובכפוף לכך שניתנה הודעה למפעילה על הגשת תביעה כאמור וניתנה לה הזדמנות
נאותה להתגונן מפניה"
תשובה :לא מאושר.
 .30שאלה :מבוקש להוסיף סעיף חדש:
אשכול נגב מערבי מתחייבת לערוך ולקיים משך כל תקופת ההסכם בעצמה ו/או באמצעות
הרשויות מטעמה ביטוח למבנים המצויים במרחבים השונים שיימסרו למפעילה ,לרבות
צמודותיהם ומערכותיהם במלוא ערך כינון כנגד הסיכונים הנקובים במסגרת ביטוח "אש
מורחב" לרבות נזקי טבע ורעידת אדמה .הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי
המפעילה והבאים מטעמה .מובהר בזה כי המפעילה פטורה מאחריות בגין נזק הניתן
לשיפוי תחת ביטוח זה (או היה ניתן לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה)
ואשכול נגב מערבי מתחייבת להימנע ולמנוע מהרשויות בתחומן  /בבעלותן המבנים
והרכוש האמור מלבוא בדרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בקשר לנזקים כאמור".
תשובה :לא מאושר ע"י הגורם המייעץ הביטוחי
 .31שאלה :עמ'  21סעיף  15.3נא הבהירו באילו תנאי הצמדה מדובר
תשובה :הצמדה למדד המחירים לצרכן
 .32שאלה :עמ'  21סעיף  15.7אנא הבהירו כי בעובר לקיזוז תינתן למפעילה זכות טיעון
תשובה :מסגרת הטיעון היא  14יום כמפורט בסעיף
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 .33שאלה :הסכם התקשרות :סעיף  - 20 ,16מבוקש להבהיר כי המציע כמוסד אקדמי ,משתמש
בחומרי לימוד המשמשים אותו במסלולי הלימוד השונים – האקדמיים והחוץ אקדמיים כאחד,
זאת בנוסף לחומרי לימוד המועברים ע"י המרצים והמחזיקים בזכויות היוצרים לחומרי
הלימוד שלהם בהתאם .הדרישה להעביר זכויות יוצרים אלו ,יוצרת מצב שבו לא יוכל המציע
/המרצים מטעמו להשתמש בחומרי לימוד אלו .לפיכך מבוקש להחליף סעיף זה לפי:
"זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא ,שיהיו בתכנים המקצועיים ,חומר הלימוד
והסילבוסים של הקורסים יהיו שייכים לנותן השירותים ו/או למרצים מטעמו .זכויות
היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא במבנה הקורסים ,אופן הצגת הסילבוסים ,ליקוט
השיעורים בקורסים יהיו שייכים למשרד בלבד .אף צד לא יהיה רשאי לעשות שימוש
בזכויות של הצד השני ,מלבד למטרת הקורסים נשוא הסכם זה ,אלא אם קיבל אישור
מראש ובכתב של הצד השני"
תשובה :סעיף  16.1בהסכם (עמ'  )21מעודכן:
 16.1מוסכם בזאת כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא ,שיהיו בתכנים
המקצועיים ,חומר הלימוד והסילבוסים של הקורסים יהיו שייכים לנותן השירותים ו/או
למרצים מטעמו .זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא במבנה הקורסים ,אופן
הצגת הסילבוסים ,ליקוט השיעורים בקורסים יהיו שייכים לאשכול נגב מערבי ,אשל ג'וינט
ישראל והמשרד לשוויון חברתי .אף צד לא יהיה רשאי לעשות שימוש בזכויות של הצד
השני ,מלבד למטרת הקורסים נשוא הסכם זה ,אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של
הצד השני"
 .34שאלה :עמ'  22סעיף  16.5מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים" :אשר ניתן לגביהם פסק
דין חלוט ובכפוף לכך שניתנה הודעה למפעילה על הגשת תביעה כאמור וניתנה לה הזדמנות
נאותה להתגונן מפניה"
תשובה :לא מאושר
 .35שאלה :עמ'  22סעיף  18.4מבוקש להוסיף ברישא הסעיף את המילים" :בכפוף לדין ולהוראות
הסכם זה"
תשובה :כאמור ,ברי כי האשכול פועל ע"פ דין ,ובכל זאת מאושר
 .36שאלה :עמ'  23סעיף  21נראה כי לאחר המילים" :ו[ז]את בסכומים כדלקמן ":הושמט המשך
המשפט – מבוקש להבהיר מה הכוונה ומהו התשלום החודשי שלו יהא זכאי המפעיל.
תשובה :בסעיף  21.1ימחקו המילים "בסכום חודשי כולל" וכן הסיפא של המשפט" :וזאת
בסכומים כדלקמן .יתרת התשלומים ישולמו"
 .37שאלה :עמ'  24סעיף  22.2-22.3הסעיף מפנה לסעיף לא נכון ()10.1
תשובה :הכוונה לסעיף 22.1
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 .38שאלה :עמ'  19סעיף  8.4מבוקש להבהיר כי התקציב הכולל המצוין בסעיף ,מתיחס לכלל סוגי
המציעים
תשובה :ראו תשובה לשאלה .4
 .39שאלה :עמ'  30נספח ו' חלק שלישי :הצעה  -נא הבהירו האם הכוונה למסמכי המכרז או
שהמציע נדרש לפרט את השירותים שיינתנו מטעמו בנפרד
תשובה :הכוונה למסמכי המכרז .מצ"ב נספח ו' מעודכן .יש למלא את הנספח המעודכן
ולהגישו למכרז.
 .40שאלה :עמ'  30חלק רביעי – התמורה המבוקשת  -נא הבהירו האם סכום התמורה שהמציעים
נדרשים לנקוב בו בסעיף זה הינו סכום התמורה עבור שנת התקשרות אחת.
כמו כן ,אנא הבהירו מה נדרשים המציעים למלא בטבלת "פירוט תקציב".
מבוקש למחוק המילים "כולל מע"מ" בהתיחס למלכ"ר/מוסד השכלה גבוהה
תשובה :מצ"ב נספח ו' מעודכן .יש למלא את הנספח המעודכן ולהגישו למכרז.
לא יימחקו המילים "כולל מע"מ" .נהוג להשאירם גם כשהמדובר בגוף פטור .מנוסח על
דרך ההכללה ולא על דרך ההחרגה.
 .41שאלה :עמ'  30חלק חמישי :גאנט מוצע  -אנא הבהירו האם המציעים נדרשים לפרט מראש,
במסגרת ההצעה ,לו"ז מוצע לביצוע התכנית ,או שהדבר ייקבע בשיתוף האשכול לאחר הזכיה?
תשובה :יש להציע לו"ז לבניית התכנית .ההצעה תידון יחד עם האשכול לאחר הזכייה
ותתקבל החלטה משותפת על לו"ז לביצוע.
לסעיף  – 1פסקה שלישית  -לאחר המילים "והבאים
 .42שאלה :עמ'  32נספח ח' ביטוח
מטעמו" יבוא" :בגין אחריותם למעשי ומחדלי המפעילה" .הערה :כידוע לאשכול נגב ,לא ניתן
לכסות בצורה שנדרשה את אחריותה במסגרת ביטוחי המפעילה .לשם כך קיים לאשכול נגב
ביטוח משל עצמה
תשובה :לא מאושר ע"י יועץ הביטוח
 .43שאלה :מועד הגשת ההצעות  -נבקש לדחות את מועד ההגשה ע"מ לאפשר פרק זמן סביר
להגשת הצעה בהתאם להתיחסותכם לשאלות ההבהרה לעיל.
תשובה :מועד אחרון להגשת הצעות למכרז ידחה ליום ראשון  15/4/18עד השעה 15:00
 .44שאלה :עמ'  1א מבוא בסעיף נכתב" :בקרב הזקנים הצעירים בגילאי  ."60-74נבקש לשאול
האם ניתן להציע את השירותים המבוקשים במכרז גם לטווח גילאים רחב יותר .משמע בטווח
גילאים  ,+50ובטווח גיל שמעל לגיל ?74
תשובה :קהל היעד העיקרי והמוצהר של התכנית מצוין במכרז .והיה ויגיעו פונים מחוץ
להגדרה זו  -לא תישלל אוטומטית אך תיבדק פנייתם עם וועדת ההיגוי והשותפות.
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 .45שאלה :עמ'  1סעיף  4תנאים מוקדמים להגשת ההצעות  -האם ניתן ל 2 -מציעים להגיש הצעה
משותפת עבור הפעילות נשוא המכרז ,ובלבד שהם עומדים בתנאי סעיף ?4
תשובה :לא .מסמכי המכרז מופנים ליישות משפטית אחת
 .46שאלה :עמ'  2סעיף  4.2.1דרישות מקצועיות  -נבקש להבהיר איזה ארגונים נחשבים " :ארגוני
שטח רלוונטיים" המוזכרים בסעיף.
תשובה :ארגוני שטח רלוונטיים דהיינו ארגונים אשר בקצה הפעלת השירותים שלהם
עבודה ישירה מול צורכי השירות.
 .47שאלה :עמ'  3סעיף  5דרישות מקצועיות המקנות למציע יתרון  -נבקש את הבהרתכם כיצד
ניתן להוכיח זאת במסגרת מסמכי המכרז?
תשובה :בנספח ו' – פורמט הצעת מחיר חלק שני :תיאור ניסיון – יש לפרט את הנסיון
המקצועי .ניתן לצרף חוברות הפעלה ,אישור הסכמי התקשרות ,מכתבים רשמיים וכיוצא
בזה המוכיחים את הניסיון הרלוונטי.
 .48שאלה :עמ'  3סעיף  6.3אופן הגשת ההצעה ועיקרי ההתקשרות  -בסעיף מצוין שמועד ההגשה
נקבע לתאריך ה .18/03/2018 -היות ופרק הזמן בין מועד הגשת שאלות הבהרה (08/03/2018
לפי סעיף  ,7.1עמ'  )4לבין מועד הגשת מסמכי המכרז קצר ,נבקש לדחות את מועד ההגשה.
ולאפשר למציעים לקבל את התשובות לשאלות ההבהרה ,לשקלל אותם ולהגיש הצעה בגין
הפעילות נשוא המכרז.
תשובה :ראו תשובה לשאלה 43
התוכניות
 .49שאלה :עמ'  8מפרט התוכניות המוצעות להיכלל במסגרת המרכז  -א .האם
המפורטות הינן התוכניות שעל המפעיל לבצע? ב .האם ניתן להציע ו/או להפעיל תוכניות אחרת
מאותן תחומי עניין /נושאים?
תשובה :א .כן ,לפחות אותן ,ע"י צוות המרכז שיוכשר ע"י אשל ג'וינט ובשת"פ עם פעילות
קיימת במרחב.
ב .בהחלט ,אך לא במקום התוכניות המוצעות .בכל מקרה רק לאחר אישור ועדת ההיגוי.
 .50שאלה :עמ'  8פונקציות מקצועיות במרכז  -האם ניתן להעסיק מלווה פרטני ומלווה קבוצות
במתכונת העסקה של "עצמאי  -פרילנסר" ולא לפי המתכונת המוצעת?
תשובה :כ"א כמפורט בתוכנית יועסקו באופן ישיר ע"י הגוף המפעיל ולא כעצמאי.
 .51שאלה :עמ'  9תרשים מבנה כוח אדם  -בתרשים מצוין בשורה השלישית תיאור כוח" :מתנדב
מוביל ליבת תוכן" .בפירוט הפונקציות המקצועיות במרכז (עמ'  )8-9התיאור הנ"ל לא מופיע.
נבקש את הבהרתכם בגין התפקיד ,ומה הוא כולל.
תשובה :מדובר על מערך מתנדבים שיופעל במרכז ומתוכו יהיו מתנדבים "מומחים" על פי
תפיסת תפקיד או מומחיות בנושא ליבת תוכן
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 .52שאלה :עמ'  10תפוקות
א .בסעיף נכתב" :ליווי פרטני של כ 120-איש למשרה מלאה" .נבקש להבהיר מהי תדירות
המפגשים הפרטניים ,ומהו משך הליווי הפרטני הכולל (שנה? ,יותר משנה?)
כנס פרישה – האם הכוונה שבכל שנה יכנסו ויצאו מהתוכנית כ 100-איש?  ,האם
ב.
ניתן להמיר את מהות הכנס לנושאים אחרים (כנס שנתי וכדומה) ?
בסעיף נכתב" :מס' נהנים שנתי לפי ת.ז .העומד על  1000איש" .מהו מספר
ג.
הקשישים בגיל הרלוונטי כיום? באיזה ישובים הם מתגוררים ?
תשובה:
א .טרם נקבע .הערכה כי ליווי פרטני יעמוד על בין  4-6מפגשים .ייתכן ויעד זה ישתנה
ב .הכוונה שישתתפו בכנס (כנס כאירוע חד פעמי או פעמיים בשנה) כ 100איש (בשנה) מכלל
הרשויות" .פרישה" בנוסח זה מתייחסת ליציאה לגמלאות ולא לפרישה מהתכנית.
ג .בכל יישובי האשכול מדובר בכ 12,000זקנים בגיל הרלוונטי.
 .53שאלה :עמ'  11סעיף  1מרחב פיזי מובחן למרכז
א .האם המרכזים המוזכרים בסעיף קיימים כיום?
ב .במידה וכן ,האם ניתן יהיה לערוך סיור מציעים לצורך התרשמות מהמבנה?
ג .במידה ולא ,מהו הצפי לסיום בנייתם?
ד .היכן הם יבנו/נבנים?
ה .האם המבנים מונגשים?
תשובה :א .התכנית חדשה המרכזים בהקמה ,טרם נקבע מיקום סופי
ב .בשלב זה לא ניתן.
ג .על הרשויות המארחות ( 3רשויות) לתת מבנה קיים שיפוץ בהתאם לדרישות הפרוגרמה
ועל פי הקו העיצובי של ג'וינט – אשל עד למועד תחילת הפעילות
ד .בהתאם לחוזים שיחתמו עם הרשויות
ה .מונגשים כחובת החוק

 .54שאלה :עמ'  14נספח ג' פירוט תקציב התכנית
א .האם ניתן יהיה לשנות את סכומי התקציב בין הסעיפים ,ובלבד שלא תהיה חריגה מסך
התקציב? לדוגמא ,האם ניתן להעביר סכום מתקציב פעילויות לסעיף כ"א וההפך?
ב .בפירוט נכלל סעיף שיפוץ הצטיידות והתאמות בעלות של  120אש"ח ,האם הסעיף מכיל
את הציוד המפורט בעמוד ( 12סעיף ? )5
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ג .מיהו הגורם שקובע את היקף השיפוץ וההצטיידות? ומי מנהל את הפרויקט הזה ?
ד .מה מכיל התקצוב בגין סעיף "אחזקה שוטפת"?
ה .מעיון במסמכי המכרז עולה כי הפעילות הינה בגין  3מרכזים.
לא ברור האם הסעיף התקציבי הינו בגין מנהל אחד או עבור שלושה .מנהל אחד
בהנחה ומדובר במנהל אחד עבור  3מרכזים ,התקצוב של שכרו אינו מכסה את מרכיב הנסיעות
בצורה נאותה (לפי חישוב שלנו הוא מכסה אך ורק עלות חופשי חודשי),ועלות המעביד אינה מכסה
את עלות הנסיעות .נבקש להגדיל את התקצוב בגין כך.
ו .מעיון בתיאור התפקיד של "מלווה פרטני" ניתן להניח שמדובר בעובד/ת בעלי הכשרה
בעבודה סוציאלית.
בהנחה ומדובר בעו"ס ,הרי שלפי בדיקתנו כיום השכר המינימלי עומד על כ ₪ 7,800-ברוטו .בעוד
שהשכר שתקצבתם הינו  .₪ 7,500היות ומבוקש עובד/ת בעלי יכולות הדרכה.
ולפיכך ,נבקש להגדיל את עלות שכר המלווה הפרטני לרמה נאותה ,ובכך להגדיל גם את עלות
המעביד בהתאם.
ז .בסעיף נתב ומידען חלה טעות – מחישוב שערכנו עולה כי בהנחה של  4,000עלות לחצי
משרה ,העלות השנתית אמורה להיות  ₪ 73,400ולא כפי שנכתב בסעיף.
כמו כן ,מעיון בתקציב לכל שנה עולה כי בשנה הראשונה מצופה שאותו בעל תפקיד יהיה באחוז
משרה של  85%( 42.5%מעלות חצי משרה) .אחוז משרה שכזה הינו כמעט בלתי אפשרי לאיוש,
נבקש להתאימו לחצי משרה כמו שאר השנים ובכך לתקן את התקצוב לשנה הראשונה.
ח .בסעיף פעילויות נכתב בהערות" :וכן תקציבי פעילויות נוספים של השותפים" .נבקש את
הבהרתכם בגין האמור לעיל .מי השותפים? מה היקף התקציב? מהם הפעילויות הנ"ל?
ט .בסעיף  4ד' ,וסעיף  4ו' (עמ'  )12מבוקש מהמפעילה לשאת בעלות שילוט ,דוכן נייד
ורולאפ .התחשיב של עלות הנ"ל גבוהה מעלות התקציב שהעמדתם בשנה הראשונה (,)₪ 15,000
נבקש להגדילו ב 10,000-נוספים בשנה הראשונה
י .הסעות – נבקש להבהיר למה משמש הסעיף? מהו מממן מסך הפעילות/כוח אדם
המבוקש?
יא .תקורה – נראה כי נפלה טעות בחישוב התקורה .בשנה הראשונה עלות התקורה אמורה
לעמוד על כ ,₪ 29,659 -ובשאר השנים על ₪ 33,752
תשובה :א .לא
ב .בכל מקרה באחריות הרשות לצייד את המבנה בהתאם לדרישות הפרוגרמה" כפי שנכתב
ג .הגורם הקובע את מתווה עיצוב הפנים הוא אשל גוינט בתקציב מוגדר וידוע מראש .את
הפרויקט בכללותו מנהל הגוף המפעיל בכפוף להתקשרותו מול אשכול נגב מערבי ,להנחיות מנהל
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התכנית ו-וועדת ההיגוי .את תהליך השיפוץ וההצטיידות ינהל מנהל התכנית למול שותפות התכנית
ורשויות האשכול בסיוע הגוף המפעיל.
ד .ניקיון ,חשמל ,צרכי משרד שוטפים ,וכיוב'
ה .הסעיף התקציבי הוא עבור מנהל אחד שינהל את  3המרכזים המועסק בשלב זה על ידי
אשכול נגב מערבי .לא ניתן בשלב זה לשנות את תנאי שכרו .יש להבהיר כי לפחות בשנה הראשונה
עלות העסקת מנהל המרכז יורדת מתשלומי התמורה וכי העסקתה באחריות ובמימון האשכול .אין
בכך לשנות את מבנה התקציב הכולל כפי שהוצג בנספח ג.
ו .לא ניתן .העובד\ת לא מוגדר\ת בהכרח כעובד\ת סוציאלי\ת
ז .אין טעות בתקציב במידה ומחשבים עלות מעביד כ )1.4*12*4,000( 40%מגיעים לשכר
של  67,200כפי שכתוב בפירוט התקציבי.
תקצוב השנה הראשונה תוקצב באופן חלקי מכיון שהתכנית לא התחילה בינואר  2018ולכן
קיים הפער בעלות השנתית.
ח .השותפים הינם הגוף המפעיל ,האשכול והרשויות המשתתפות ,וגורמים נוספים ככל
שנצליח לגייס ולאגם משאבים ושיתופי פעולה .
ט .אין אפשרות להגדלת התקציב .הצבת השילוט באחריות הרשות המארחת.
י .הסעות ימומנו לטובת הנגשת הפעילות לפונים ולטובת כח אדם העובד במרכז בהתאם
לצורך
יא .התקורה תינתן על פי המפורט בנספח ג' 2% :על כ"א ו 5%על פעילות בהתאם להוצאות
שיהיו בפועל.
ההתקשרות ותקופתה נבקש לשנות את משך ההודעה מראש
 .55שאלה :עמ'  17סעיף 5.3
ל 45-יום .המציעה מתקשרת עם כוח אדם לביצוע הפעילות נשוא המכרז ,ועליה לעמוד בחוקי
העסקה הכוללים מתן הודעה מראש על הפסקת תעסוקה.
תשובה :מאושר
הסכם נבקש לבטל את הסעיף .המציעה אינה מחוייבת ע"פ דין

 .56שאלה :עמ'  18סעיף 6.4
לערוך מכרזים פומביים.
תשובה :הכוונה בסעיף זה להתקשרויות בהם האשכול לוקח חלק

 .57שאלה :עמ'  20סעיף  10.1אחריות נבקש להוסיף לאחר המילה " :אחריות" את המילים:
"על פי דין" .כמו כן ,נבקש למחוק את המילים" :הפסד" ,ו"-כן עקיפה".
תשובה :מאושר הוספת "על פי דין" .השאר לא מאושר .בהתאם להנחיית יועץ הביטוח.
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 .58שאלה :עמ'  20סעיף  10.3אחריות נבקש למחוק את המילים" :תשלום או הוצאה" .כמו כן,
את המילים" :או עקיפה" .במקביל ,נבקש למחוק את המילים" :מיד עם" ,ולהחליפם במילים:
"תוך פרק זמן סביר".
תשובה :מאושר להוסיף " :תוך פרק זמן סביר ובתאום וכפי החלטת האשכול "  .השאר
בהתאם להנחיית יועץ הביטוח.
לא מאושר.
אחריות נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :ככל שיש בהם
 .59שאלה :עמ'  20סעיף 11
כדי להשפיע על התחייבויותיה על פי הסכם זה".
תשובה :לא מאושר בהתאם להנחיית יועץ הביטוח.
אחריות  -נבקש למחוק את המילים" :העתקי פוליסות הביטוח
 .60שאלה :עמ'  20סעיף 14
מאושרות על ידי המבטח או" .וכן את המילים" :העתקי פוליסות הביטוח מחודשות מאושרות
וחתומות על ידי המבטח או" .וכן את המילה" :שבועיים".
תשובה :מאושר למעט המילה "שבועיים" בהתאם להנחיית יועץ הביטוח.
 .61שאלה :עמ'  21סעיף  15.1הסכם
תשובה :לא מאושר

נבקש למחוק את המילים" :או על פי הסכם אחר".

סעיף  15.2חלף ערבות  -סכום חלף הערבות המבוקש הינו בלתי סביר ולא
 .62שאלה :עמ' 21
מקובל בישראל .נבקש לשנותו.
תשובה :סעיף  15.2עודכן:
המפעילה תעמיד לרשות אשכול נגב מערבי הוראת חלף ערבות ככל כנדרש מהוראות
החשב הכללי ,ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בסך של ( ₪ 132,655להלן" :הסדר
הקיזוז") המפעילה תעמיד הוראת חלף ערבות אשר תוגש בהתאם לנוסח המפורט
בנספח  1בהסכם זה.
סעיף  15.6חלף ערבות נבקש להוסיף בסוף הסעיף" :בכפוף לכך
 .63שאלה :עמ' 21
שאשכול נגב מערבי פנתה למפעילה בכתב לתיקון ההפרה או המעווות או לקיום התנאי
והמפעילה לא תיקנה את ההפרה או המעוות או קיימה את התנאי הנדרש תוך  14ימי עסקים
ממועד קבלת ההודעה כאמור מאת אשכול נגב מערבי".
תשובה :לא מאושר
 15.7חלף ערבות נבקש למחוק את המילים" :או מכח על הסכם אחר"
 .64שאלה :עמ' 21
 .כמו כן ,את המילים " :או על פי כל הסכם אחר".
תשובה :סעיפים  15.1ו 15.7ימחקו המילים "או על פי הסכם אחר".
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 .65שאלה :עמ'  21סעיף  16.1קניין רוחני נבקש לשנות את ההסעיף כך שהמציעה תהיה זכאית
לזכויות קניין רוחני ביחד עם המזמינה והשותפות בגין החומרים שפותחו במהלך הפעלת
הפעילות נשוא המכרז.
תשובה :לא מאושר .ראו תשובה לשאלה .33
סעיף  16.5קניין רוחני נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :בכפוף
 .66שאלה :עמ' 22
להכרעה שיפוטית חלוטה בהליך משפטי ,שהמפעילה הייתה צד לו ואשר נקבעה בו אחריותה
וחבותה של המפעילה כאמור".
תשובה :לא מאושר .ראו תשובה לשאלה .33
 .67שאלה :עמ'  23סעיף  21.1התמורה מעיון בסעיף  21.1והאמור לעיל בסעיף  21.1.1נבקש להבהיר
מהו מועד ההתחשבנות בין המזמין למציעה ,האם כל שלושה חודשים? או כל חודש?
תשובה :ראו תשובה לשאלה 36
סעיף  27קיזוז נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :ובלבד שניתנה
 .68שאלה :עמ' 25
למציעה הודעה מראש ובכתב ,ובפרק זמן סביר שיאפשר לה לשטוח את טענותיה בגין הקיזוז
כאמור".
תשובה :מאושר .לסעיף ( 15.7עמ'  ) 21יתווספו המילים "ובלבד שניתנה למציע הודעה
מראש ובכתב לטעון טענותיה בנוגע לקיזוז"
 .69שאלה :עמ'  27נספח  1נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת
א .סעיף  – 1נבקש למחוק את המילים" :מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין,
הסכם או הסדר".
ב .סעיף  – 4נבקש למחוק את המילים" :מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר".
תשובה :מאושר
נספח ו' פורמט הצעת מחיר  -נבקש להגיש את הנספח בצורה כתובה
 .70שאלה :עמ' 30
ומודפסת .היות ואין די מקום למילוי כל המבוקש לעיל על גבי הנספח.
תשובה :יש להגיש את ההצעה בכתב יד בנספח החדש שמצורף הוא נספח ו' .עמודים
שניתן להגיש בנפרד כמפורט בנספח ,יש להגיש מוקלד ומודפס.
נספח ו' פורמט הצעת מחיר  -נבקש את הבהרתכם בגין מה נדרש למלא
 .71שאלה :עמ' 30
בסעיף .היות וקיים תקציב לתוכנית ,מה נדרש למלא כתמורה מבוקשת?
כמו כן ,בטבלה בסעיף העוסקת בפירוט התקציב ,האם הכוונה להצעת המציע למימון לפי
הניקוד בעמ' ? 6
תשובה :מצורף נספח ו – מעודכן .יש למלא את ההצעה על פי מסמך מעודכן זה.
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אישור קיום ביטוחים סעיף ( 1צד שלישי) – נבקש
 .72שאלה :עמ'  33 - 32נספח ח'
למחוק את המילים" :ואת הבאים מטעמו" ,ולהחליפם במילים" :בגין אחריותם למעשי ו/או
מחדלי המפעילה".
תשובה :לא מאושר ע"י יועץ הביטוח
א .סעיף – 7
נספח י' נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת
 .73שאלה :עמ' 36
נבקש למחוק את המילים" :מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר".
ב .סעיף  – 10נבקש למחוק את המילים" :מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר".
תשובה :נספח י' בטל .יש למלא את נספח  1להסכם (עמ'  .)27ראו שאלה .69

הבהרות כלליות:
 .1מועד אחרון להגשת ההצעות עודכן (ראו שאלה .)43
 .2לכלל המציעים :לצורך הגשת מסמכי המכרז יש להגיש את נספח ו' בניסוחו
החדש (רווח לבקשתכם) ,את המסמכים המפורטים במכרז בסעיף ( 4.1עמ' ,)2
ובסעיף ( 6עמ' :)3-4
( )1נספח ד'  -הסכם מתן שירותים גוף מפעיל (כולל נספח  1להסכם)
( )2נספח ה'  -תצהיר עמידה בחוק העסקת עובדים
( )3נספח ז'  -שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
( )4נספח ח' – אישור עריכת ביטוחים באישור יועץ ביטוח
( )5נספח ט' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .3נספח י' – בטל
 .4עמ'  - 4סעיף " 6.9עד  5עמודים" מתייחס לחלקים שני ,רביעי  -בנספח ו' המעודכן .יש לצרף
עד  5עמודים סה"כ לכלל החלקים (לא כולל הוכחות לפעילות).

 .5לגוף המפעיל תינתן מקדמה מאשכול נגב מערבי בסך  10%מעלות ההפעלה של
השנה הראשונה כ 60יום לאחר תחילת הפעילות .
 .6סעיפים מהמכרז שעודכנו:
•

עמ'  ,22סעיף  18.1בהסכם (נספח ד') – בטל

•

סעיף  9.1בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלה )26

•

סעיף  16.1בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלה )33

•

עמ'  ,3סעיף  5במכרז – עודכן (שאלה )5

•

עמ'  ,6סעיף  8במכרז – עודכן (שאלה )5
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•

עמ'  ,19סעיף  8בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלה )4

•

עמ'  ,21סעיף  21בהסכם (נספח ד') – תוקן (שאלה )36

•

עמ'  ,24סעיף  22.3 ,22.2בהסכם (נספח ד') – תוקן (שאלה )37

•

עמ'  ,21סעיף  15.2בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלה )62

•

עמ'  ,21סעיף  15.7 ,15.1בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלות )68, 64

•

עמ'  ,27נספח  - 1סעיף  4.1בהסכם (נספח ד') – עודכן (שאלה )69
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