תשובות לשאלת הבהרה למכרז לבחירת צוות מוביל לכתיבת תוכניות הערכות לשינוי האקלים ומעבר
לאנרגיה מקיימת בנגב המערבי

מס"ד

מס' עמ'

פרק וסעיף
רלוונטי
פרק – 1
הסבר על
המכרז.
ניסיון
והשכלת
מוביל
התהליך
פרק – 1
הסבר על
המכרז.
ניסיון
והשכלת
מוביל
התהליך

פרק – 1
הסבר על
המכרז.
משימות
הצוות לפי
חלוקה של
מוביל
התהליך
וכלל
הצוות
)כולל
מוביל
התהליך).
סעיפים 4-
6
פרק – 1
הסבר על
המכרז.
משימות
הצוות לפי
חלוקה של
מוביל
התהליך
וכלל
הצוות
)כולל
מוביל
התהליך).
כללי

1

5

2

5

3

6

4

6

5

3

נוסח השאלה

תשובות

דרוש ניסיון מוכח
בשיתוף ציבור ,האם ניתן
להעזר ביועץ מומחה
לתחום שיתוף הציבור
במקום ניסיון חבר
הצוות עצמו?

כן .פשוט נדרש להציג אותו כאחד
מהיועצים במכרז

דרוש ניסיון מוכח
בשיתוף ציבור – מה
הקריטריונים הנחשבים
שיתוף ציבור ?

המונח שיתוף ציבור מתייחס לכלל
הגורמים שאותם מבקשים לשתף
ושזוהו כבעלי עניין בנושא שלגביו
משתפים .העניין שלהם בנושא השיתוף
יכול לנבוע מכך שהם משפיעים עליו או
מושפעים ממנו .בתהליך שיתוף ציבור
משתתפים גורמים החיצוניים למקבלי
ההחלטות ולמבצעיהן בגיבוש המדיניות
או בביצועה( ,מתוך המדריך הממשלתי
לשיתוף ציבור)
https://www.gov.il/BlobFolder/ab
outoffice/aboutshituf/he/shituf.pdf

מה מסגרת הזמן והיקף
העבודה המצופה
בשלבים ?4-6

הערכה גסה בין  3חודשים ל  15חודשים

האם נדרש בהצעה
למכרז להגיש
מתודולוגית עבודה
המפרטת חלוקה מוצעת
לשלבי עבודה ,שלבים
בתהליך העבודה ,חלוקת
תפקידים בין הצוות
וכדומה?
האם המתודולוגיה
הבסיסית לעבודה היא
המדריך להכנת תכנית
היערכות לשינויי
אקלים?
האם צפוי ליווי לתכנית
מגופים ממשלתיים-
משרד האנרגיה ,המשרד

א .לא נדרש להגיש בהצעת המכרז את
תיאור שלבי התהליך .המסמכים
הדר ושים מפורטים בסעיף – 2
"אופן הגשת ההצעה".
ב .כן ,המתודולוגיה הבסיסית לעבודה
היא המדריך להכנת תכנית
היערכות לשינויי אקלים ואנרגיה
מקיימת בשלטון המקומי.

כן ,בהתאם לצרכים ובכפוף למשאבים
של המשרדים.
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6

3

פרק – 1
הסבר על
המכרז.
רקע.

7

1

מיפוי
סיכונים

8

3

פרק – 1
הסבר על
המכרז.
רקע.

9

10

5

פרק – 1
כישורים
נדרשים של
יועץ
המיטיגציה

11

11

12

11

13

3

פרק -7
בחינת
ההצעות/
אמות
מידה
לבדיקת
איכות
פרק -7
בחינת
ההצעות/
אמות
מידה
לבדיקת
איכות
נק' 5

14

3

.1אb.

15

5

נק'
ראשונה
בעמוד
משימות
הצוות לפי
חלוקה של
מוביל
התהליך

16

6

להגנת הסביבה ומשרד
הפנים?
האם ביצוע סקר מקומי
ואזורי של פליטות גזי
חממה ושל פגיעות
רשויות מתבצע על ידי
הרשויות או על ידי צוות
הליווי?
על בסיס מה יש לבצע
את הערכת גורמי
הסיכון?
מהי רשימת הרשויות /
מועצות מקומיות
המלאה?

האם צוותי הרשויות
עברו בעבר הכשרה
הקשורה להתמודדות עם
שינויי אקלים והפחתת
פליטות?
האם ניתן להרחיב את
תנאי הסף כך שיכללו
פרויקטים בנושא אנרגיה
עם הממשלה וכן
פרויקטים בתחום
הפסולת עם רשויות
מקומיות?
אחד מחברי הצוות צריך
להיות בעל השכלה
בתחום הכלכלה ,האם
ניתן לבקש הוספת ניקוד
בגין תואר שני רלבנטי
וכן בגין ניסיון כלכלי
סביבתי
האם ניתן לזכות יועץ
אשר נמצא בעיצומי
לימוד דוקטורט ב 4
נקודות?

האם הכוונה לבנות
תכנית פעולה פרטנית
לכל אחת מ 5-רשויות
עוטף עזה ותוכנית עבודה
כוללת עבור  11רשויות
אשכול נגב מערבי כחלק
מתכולת העבודה?
האם מותר לזכיינית
להעסיק יועץ חיצוני
בהתקשרות ישירה?
מה אומר היתרון
למגורים בנגב המערבי?
האם ניתן לפרט את
משימת גיוס הכספים
הנדרשת מהזכיינית? מה
רמת האופרציה הנדרשת

העבודה תבוצע על ידי הצוות שיבחר
במכרז .העבודה ככל הניתן בשיתוף
והשתתפות הרשויות ,אולם גם ללא
שיתוף הפעולה מצידן ,המיפוי חייב
להתבצע.
ראה כלי מיפוי
רשויות עוטף עזה הם :שדרות ,אשכול,
שדות נגב ,שער הנגב וחוף אשקלון.
אשכול נגב מערבי מורכב מהרשויות
הללו ובנוסף :לקיה ,בני שמעון ,רהט,
אופקים ,נתיבות ומרחבים( .בנוסף ,ראו
הבהרה בסעיף )13
יתכן ,הדבר אינו ודאי או תנאי.

לא מדובר בתנאי סף .ניתן לכלול ניסיון
זה

לא.

לא

הכוונה היא לבנות תוכנית פעולה
פרטנית לכל אחת מ 5-רשויות העוטף.
ותוכנית עבודה כולל עבור האשכול,
מבלי לבנות תוכנית עבודה פרטנית ל 6
הרשויות שאינן מוגדרות בעוטף עזה. .
יחד עם זאת ,לשם כתיבת תכנית
ההיערכות האשכולית ,צריך יהיה
לעמוד בקשר ולעבוד גם עם הרשויות
אשר מחוץ לעוטף.
כן
נותן השירותים נדרש לזמינות גבוהה
ועל כן מגורים במרחב מקנה יתרון
למציע המתגורר במרחב.
א .כן ,מצופה שמוביל התהליך יסייע
במיצוי משאבים ובמציאת מקורות
תקציב חדשים לצורך יישום
תוכנית הפעולה ,זאת מתוך
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וכלל
הצוות
(כולל
מוביל
התהליך)-
מנגנונים
ליישום
(סעיף )5
נספח
הצעה
להליך -נק'
2

17

18

5

19

7

20

4

.1ג – יועץ
לתחום
אדפטציה -
ניסיון:
בעל ניסיון
של לפחו ת
חמש שנים
בניהול
פרויקטים
בתחום
האדפטיצי
ה שנעשו
בשיתוף
רשות
מקומית
מסמך א
3.9
ערבויות
המכרז

מסמך א
 .1ניסיון
של מוביל
התהליך

מקורות ציבוריים ,פילנטרופים או
עסקיים.

בעניין ואיך היא
מתבטאת בפועל?

ב .הרמה הנדרשת ע"מ להצליח
ולמצות את המשאבים כדי ליישם
את התוכנית.
"יש להגדיר כמה מתוך
הסכום המוצע ידרש
עבור הארכת
ההתקשרות עם מוביל
התהליך לשנה השנייה.
סכום ההתקשרות
להארכת ההתקשרות עם
מוביל התהליך
בהיקף של חצי משרה
הוא₪ __________ :
(לא כולל מע"מ)".
נבקש אם תוכלו להרחיב
את הכוונה במשפט זה.
האם ניתן להציג ניסיון
בפרויקטים בתחום
האדפטציה שנעשו בשיתוף
משרדי ממשלה ורשויות
ניקוז ונחלים?

המכרז מאפשר להאריך את
ההתקשרות עם מוביל התהליך.ץ
אנו מעוניינים להבין ,מה העלות של
הארכת ההתקשרות עם מוביל התהליך
בהיקף של חצי משרה למשך שנה.

כן

גובה סכום הערבות
האוטונומית גבוה
משמעותית מהסכומים
המקובלים במכרזים
בסדר גודל דומה .האם
ניתן להוריד את גובה
הערבות המבוקשת?

לא .גובה הערבות כפי שרשום במכרז

אנו משרד לייעוץ סביבתי
ואקולוגי .מנהל המשרד
הוא בעל ותק העונה על
הדרישות ,אולם הוא
עצמו לא יוביל את
הפרויקט בפועל ,אלא
עובדת בעלת ניסיון
והשכלה רלוונטיים .האם
מצב זה אפשרי להגשה?

לא .הדרישות נשארות כפי שרשום במכרז

בהצלחה!
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בברכה,

יובל סתיו
אגף פיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי
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