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   למתן שירותי ייעוץ וליווי כלכלי     2020/28מכרז פומבי מס'  

 המקומית בני עי"ש המועצה עבור 

    1מסמך הבהרות מס' 

 להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז שצוין לעיל.  .1
המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי המציעים השונים. מובהר כי, השאלות   .2

 תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל/הפונה.
כלל השאלות    אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד מתוך   – במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד   .3

 הדומות שנשאלו. 
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות ו/או מוסיפות ו/או   .4

 יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז. –מתקנות על האמור במסמכי המכרז 
תנאים כפי שהם מפורטים במסמך הבהרות זה וחובה  כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז זה, רואים אותו כמי שמסכים ל .5

 עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בהתאם לתנאי המכרז. 
 .הוראות המכרז אשר לא שונו במסמך זה, תעמודנה בתוקפן .6
 להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה, אשר הוגשו נכון למועד זה:   .7

 
פרק וסעיף  מס"ד

 רלבנטיים  
 תשובות המועצה  נוסח השאלה/הבהרה

סף    .1  7.1.1תנאי 
 במסמכי המכרז 

זה   (1 תאגיד  בסעיף  או  פרטי  אדם  יהיה  שהמציע  נדרש 
בישראל. כדין  גם   רשום  לאפשר  לבקשכם  ברצוננו 

הרשומה  לשותפות לא רשומה ברשם השותפויות, אך  
 להשתתף במכרז.  כדין כעוסק מורשה לצרכי מע"מ

מתקבלת.   הבקשה 
מסמכים  לצרף  יש 

מתאימים  
על   המעידים 

 רישום כאמור.  

האם השירות נשוא המכרז ניתן רק למועצה המקומית  (2   .2

 המועצה? או גם לתאגידים הנלווים של 

 במידה וכן, מהם שמותיהם של התאגידים הנלווים? 

3)  

רק  השירותים 
אין  המועצה.  עבור 

 תאגידים נלווים.  

האם נושאי עבודת הנהלת החשבונות, עיבוד השכר  (4   .3

 והגזברות מתבצעים ע"י עובדי המועצה ועל חשבונה? 

כן, אך נדרש פיקוח  
היועץ   של  צמוד 

 הזוכה. 

בנספח   (5   .4 הנוספים  כ"א תחת השירותים  נדרש    2בסעיף 

 "כל חוו"ד מקצועית בתחום אחריותו של היועץ" .  

 לאילו חוות דעת מקצועיות הכוונה?  

כל חוו"ד מקצועית 
גזבר   ע"י  הנדרשת 
במסגרת  המועצה 
נשוא  השירותים 

 מכרז זה.  

האם קיימת הצמדה של התמורה לשכר הממוצע במשק  (6   .5

 אחר? או לכל מדד 

 

 לא. 

 מי נותן השירות כיום במועצה  נשוא המכרז?   (7   .6
8)  

חאלד   רו"ח 
 מדלאג'. 

טבלת    .7 א'  מסמך 
 איכות  

 12.3.3סעיף 

נדרש   למשך    3האם  אחת  רשות  או  נפרדות  רשויות 
 שנים?   3תקופה של 

אינה   השאלה 
ברורה. הפרמטרים 
מנוסחים  בטבלה 

 באופן ברור. 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7&hl=iw&tbo=d&biw=1920&bih=873&tbm=isch&tbnid=VY771stcDSVpIM:&imgrefurl=http://sociallead.co.il/?p=78&docid=o8jbEdT-LbeAkM&imgurl=http://sociallead.co.il/wp-content/uploads/2011/09/fb1-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=S4gTUenXMdHOswaAo4GgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:228&iact=rc&dur=832&sig=100414135102790291852&page=2&tbnh=197&tbnw=191&start=29&ndsp=37&tx=66&ty=134
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פרק וסעיף  מס"ד
 רלבנטיים  

 תשובות המועצה  נוסח השאלה/הבהרה

טבלת    .8 א'  מסמך 
 איכות  

 12.3.3סעיף 

האם ניתן ייעוץ לרשות שלא תחת תכנית הבראה , לא  
 יינתן ניקוד כלל. 

ניקוד  יינתן  לא 
ולא   ככל  איכות 
 יוצג ניסיון כאמור. 

טופס   1נספח    .9
 הצעה כספית 

הערכה  עוץ?  יבכמה שעות חודשיות מוערך הי אין 
נדרשת  חודשית. 
ונוכחות  זמינות 

בנספח     2כמוגדר 
 למסמך ב'.  

מתקבלת.   האם ניתן להאריך המועד האחרון להגשת הצעות?  כללי   .10 הבקשה 
האחרון   המועד 
הצעות   להגשת 
למכרז זה יהא עד לא  
מיום   יאוחר 

שעה    21.12.2020
13:00. 

 

 

 בברכה,                                                                    

 לשכת מנכ"ל                                                                       
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