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פרק וסעיף  מס"ד

 רלוונטיים
 תשובות לשינוינוסח השאלה/הבקשה 

כמה הסכמי התקשרות קיימים ברשות  4סעיף א  1
 ?שיבחנו במסגרת מתן השירותים

 חוזים 10עד 

כמה תלושי שכר מפיקה הרשות וכמה  4סעיף א  2
 ?מהם פנסיונרים , מורים , ואחרים

 176תלושים מתוכם  790
 פנסיונרים

פעילים ברשות וכמה  כמה תב"רים 4סעיף א  3
מתוכם צפויים להסתיים בגירעון ? 

 -וכמה בגירעון 
 שצפויים להסתיים מאוזנים ?

תברים ברשות  120בערך כ 
פעילים, והשאלות הנ"ל יבחנו עם 

 הזוכה.

סעיף א  3עמוד  4
7 

"מועד אחרון לפרסום מענה העירייה 
נבקש  –" 18/7/2021לשאלות ההבהרה: 

לשאלות כי בין המענה העירייה 
ההבהרה לבין מועד הגשת המכרז יינתן 

 לכל הפחות שבוע ימים.

 נדחה

סעיף  4עמוד  5
 10ג.

דיסק און קי.  -פורמט דיגיטאלי מה הכוונה לפורמט דיגיטאלי?
 מוותרים על הדרישה. 

סעיף ג  4עמוד  6
10 

, צריך מעטפה אחת להצעת המחיר
מעטפה שניה לכל החומר האחר 

את שתי  ומעטפה שלישית שתכיל
 המעטפות הראשונות?

 נכון

לא חובה, רק צריך שם של איש  האם יש לציין את שמות חברי הצוות ? 25סעיף ג.א.  7
 קשר

השותפות מורכבת מהרבה שותפים  25סעיף ג.א.  8
צורך בחתימת כל מורשי האם יש 

שאפשרי שרק מורשה  החתימה או 
 ?החתימה שממונה לחתום על המכרז

להיות חתום בידי מי המכרז צריך 
שמוסמך ע"י השותפות לחתום על 

 מכרזים

לשותפות ניסיון רב בתחום המבוקש  25סעיף ג.א.  9
ונים שלהם ניתן השרות כמה ארג

לציין לצורך קבלת ניקוד המבוקש יש 
 ?מקסימלי

ניתן לציין שלוש רשויות בסדר 
 תושבים 25,000גודל של 

יך על מנת לקבל כמה שנות ניסיון צר 25סעיף ג.א.  10
 ?את הניקוד המקסימלי

שנים בתחום הרשויות  7מעל 
 המקומיות.

סעיף  5עמוד  11
25.2 

נבקש כי יקבע פרמטרים ברורים כיצד 
 ניתן לקבל את כל ניקוד האיכות?

 אין שינוי בנוסח המכרז

האם צריך לצרף המלצות של רשויות  25סעיף ג. א  
תושבים ומעלה או ניתן  20,000בעלות 

לצרף המלצות גם מרשויות קטנות 
 יותר?

יש לצרף המלצות של רשויות 
 תושבים ומעלה 20,000בעלות 

 –טבלת המחיר  4סעיף  8עמוד  12
. האם תעריף התשלום הינו ע"פ 1

תעריף חשכ"ל התקשרות עם יועצים 
חיצוניים או תעריף התקשרות עם רואה 

 חשבון?
 . נבקש כי יקבע תעריף מינימום.2
כי יקבע מינימום שעות אותם  .  נבקש3

 ניתן להציע.

.כל מי שעוסק בתחום הכספי 1
יכול להגיש . מדובר במקסימום 

תעריף קרי התעריפים יכולים 
 להיות נמוכים יותר

 . נקבע תעריף מקסימום2
 . אין שינוי בנוסח המכרז3

עוסק מורשה יחיד שאינו חברה או  9עמוד  13
 שותפות לא צריך חתימת עו"ד

 נכון
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נספח  23עמוד  14
 ה

מה כמות השעות )בערך( הנדרש לצורך 
 ביצוע השירותים המבוקשים?

 חלק מהצעת המשתתף

נספח  23עמוד  15
 ה

האם ההתקשרות הינה חד פעמית עבור 
מתן השירותים המבוקשים או 

התקשרות על בסיס מתן שירותים 
 קבועים?

ההתקשרות הינה חד פעמית עבור 
 מתן השירותים המבוקשים

 17.4סעיף  16
 בהסכם

נרשם כי בסיום של כל אבן דרך יוגש 
 3לא סביר שבממוצע אגיש כל  חשבון.

ימים חשבון .אני מציע כי תוארך זמן 
יום  ו/או ישתנה המנגנון  60העבודה ל 

של לוח הזמנים להגשת חשבונות 
 הביניים

 סיום כל אבני הדרך בחשבון אחד

הכללי התעריף המקסימלי של החשב  כללי 17
לפני ₪  271היום לשירותי רו"ח הוא 

 האם הכוונה לתעריף זה? -מע"מ

התעריף המקסמלי לפי תעריף 
יועצים חיצוניים של החשכ"ל , 

 מהניקוד 20%רכיב התעריף הוא 
אבקש לקבל זמן סביר להגשת דרישות  כללי 18

ולקבלת חומר מהעירייה לצורך ביצוע 
 אבני הדרך

ח לא מקובל, אין שינוי בנוס
 המכרז.

הדף עם הצעת המחיר הוא הדף המצוי  כללי 19
 ?27או הדף המצוי בעמוד  8בעמוד 

 8בעמוד 

נבקש לקבלת מסמכי המכרז בקובץ  כללי 20
word. 

 יפורסם באתר

 


