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 2020 בדצמבר 27
 פ"א , תשבטבת יב'

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז 

 
 13/2020מכרז פומבי מספר 

יסודיים  -בגין תקצוב בתי הספר העללאספקת שירותי בקרת התחשבנות בין משרד החינוך לעיריית רחובות 
 בעיר ומעקב אחר שעות ההוראה

 
 סמך הבהרות  מ

 

 "(:  המכרז)להלן: " 13/2020למסמכי מכרז מס'  להלן פירוט הבהרות 
 

 רייה העי מענה כפי שהתקבלה בעירייה() שאלה מס'  

1   , אין תנאי סף איכותיים, כך שתקבלו הצעות רבות ביותר 
מערכת   ללא  אחרת   ERPגם  אקסליםאו  תפזורת  אלא   ,  

חצי  לו  ירדו  ובמכסימום  הקודם,  לדור  מענה  שנותנים 
( "לנקודה  שיוכל   נקודה(  חצי  זה  במכרז  דרישה  זן"  אכל 

 3בטבלה סעיף  11ראי עמוד , זאת עם הורדת מחיר

 יחול שינוי בתנאי המכרז.: לא הבהרה

אפשרי  מציע  בכל  מעוניינת  העירייה 
 .שיביא פתרון שיהלום את צרכיה

, כל מימד איכותי,  כיון שאין בתנאי סףילצורך המחשה, מ 2
למשל, ממשק   יכול,  לה  שאין   , אדם/חברה  במכרז  לזכות 

)  מסמארטסקול והפוך  מורים  שיבוץ  למערכת  מכסימום , 
תרד לו חצי נקודה( או יכול לזכות במכרז מי שאין לו כלל 
משרד   של  עושר  למערכת  מורים  שיבוץ  ממערכת  ממשק 

לזכות  )  החינוך יכול  או  נקודה(  חצי  לו  תרד  מכסימום 
( לשכר  ממשק  לו  שאין  מי  חצי  המכרז  לו  תרד  מכסימום 

ת בקרה בה  שאין לו מערכ  יזכות המכרז מ נקוה( או יכול ל
בחריגה   הוא  אם  מורה  שיבוץ  להזין  יכול  לא  ביה"ס 

מכסימום תרד לו חצי נקודה( יכול לזכות במכרז  תקציבית )
והביצוע  התכנון  בשלב  המתחשבת  מערכת  לו  שאין  מי 

( מורים  של  פרופסיונאליות  לו במחויבויות  תרד  מכסימום 
 חצי נקודה( 

 רז.כתנאי המבשינוי  לא יחול: הבהרה

 ות. כות ההצעמשקלות לבחינת אי נקבעו

המערכות כל   יכולות  את  יתאר  מציע 
ויקבל וה מציע  הוא  אותם  שירותים 

 ניקוד איכות בהתאם. 

 

, הם ובצדק לא  את בתי ספר לעולם ישןאי אפשר להחזיר   3
 וגם לא את הבקרה הרשותית יסכימו

 

 לא יחול שינוי בתנאי המכרז. :הבהרה

ב מעוניינת  אפשרי כהעירייה  מציע  ל 
 .פתרון שיהלום את צרכיהשיביא 

המערכות כל   יכולות  את  יתאר  מציע 
ויקבל וה מציע  הוא  אותם  שירותים 

 ניקוד איכות בהתאם. 

מאפשר זאת(,   9.1להבנתי סעיף  )   איכותייםלקבוע תנאי סף   4
 כלהלן: 

למערכות   קלט  שישמש  קובץ  הפקת  תאפשר  המערכת 
מנת   על  וזאת  יסודיים  העל  הספר  בבתי  מורים  לשיבוץ 

ומ תקציבית  לחרוג  מהמשבץ  פתרון למנוע  וינתן  נהלית 
בבתי   בפועלות  הממוחשבות  השיבוץ  למערות  שמתממשק 

 ספר ברחובות.   

 בטבלה. 4סעיף  16מצא במכרז עמוד נ

 מכרז.תנאי הבשינוי  לא יחול: הבהרה
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 רייה העי מענה כפי שהתקבלה בעירייה() שאלה מס'  

המערכת תאפשר קליטת נתוני השיבוץ מבתי ספר וזאת על  5
מנת לבחון את מהות השיבוץ תקציבית ומנהלתית ותצביע  

ליטת  על חריגות והנחיות לשיפור השיבוץ וכן לא תאפשר ק
 נתונים החורגים מהתכנון

 בשינויים מתבקשים בטבלה 5סעיף  16נמצא במכרז עמוד 

 י המכרז.תנאבשינוי  לא יחול: הבהרה

 

כיתות  6 למקצועות,  הפרדה  כולל  מפורטת  השיבוץ  מערכת 
בגרת.   וגמולי  את  התפקדים  אוטומטית  תחשב  מערכת 

החינוך   משרד  לכללי  בהתאם  מורה  לכל  המתאים  הגמול 
מיוחד,   חינוך  מקצוע,  ריכוז  הבאים:  הגמולים  זה  ובכלל 

תחסום   המערכת  ניהול.  יועץ,  שלא פיצול,  גמולים  הזנת 
 לי משרד החינוך עפ"י כל 

 בטבלה בשינויים מתבקשים 36סעיף  19נמצא במכרז עמוד 

 תנאי המכרז.בשינוי  לא יחול: הבהרה

 

מ  7 יתקיים  של במערכת  המרכיבים  כלל  בין  פנימי  משק 
 מלא(  ERPהמערכת )

 בטבלה בשינויים מתבקשים 35סעיף  19נמצא במכרז עמוד 

 תנאי המכרז.בשינוי  לא יחול: הבהרה

 

העושר   דיו 8 למערכת  מורים  שיבוץ  ממערכת  ישירות    -וח 
 מצבת עובדי הוראה.

 סעיף חדש

 תנאי המכרז.בשינוי  לא יחול: הבהרה

 

לסימלי  9 בהתאם  מורים  שיבוץ  ממערכת  לשכר  ממשק 
 השכר ברשות

 סעיף חדש

 תנאי המכרז.בשינוי  לא יחול: הבהרה

 

ממש 10 ממש  בתי   זה  שעבודת   להבטיח  מנת  על   המינימום 
את   להכניס  חייבים  אחורה,  אותם  ותיקח  תיפגע  לא  ספר 

 המצוין לעייל כחלק מתנאי הסף של המציעים 

 תנאי המכרז.בשינוי  לא יחול: הבהרה

 

 
 גשת הצעתו. במכרז להביאם בחשבון בה המציעהמכרז ועל  בלתי נפרד ממסמכיחלק  תההבהרות שלעיל מהוו

 
 , בשני עותקים להצעתו במכרז.מתמה וחותו בחתיל ידכרז לצרף מסמך זה, חתום עבמ יעהמצעל 

 
 

 רב, בכבוד
 

 אפרת צוקרמן
 חינוך ת אגף  מנהל

 
 
 
 
 
 

 ___ : ___________________________________________ המציע חתימת 


