המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי 4/2019
למתן שירותי מיקור חוץ תפעוליים התחום הרכש וההתקשרויות

תשובות המועצה לשאלות ההבהרה
בהתאם להוראות נספח א 1/להוראות המכרז
המועצה המקומית כפר שמריהו מתכבדת להשיב לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י חמישה מהמשתתפים
השונים ,ולהציג את לוח השינויים אשר אושרו בעקבות שאלות ההבהרה.
התשובות מרוכזות כמענה לכלל השאלות ולמען הנוחות והזהירות יאמר כי בקשה לשינוי או הבהרה
שלא קבלה מענה מפורש ,יראו אותה כבקשה שנדחתה ע"י המועצה.
תשובה לשאלות או הבהרה או שינוי
במסמכי המכרז

1

2

סעיף
נושא ההבהרה כפי
שזה עלה משאלות במסמכי
המכרז
המשתתפים
ועמוד
בחוברת
.1מובהר כי השירות הנדרש מיועץ
עמ' 5
ייעוץ במכרזים –
המכרזים אינו כולל שירותים
מתן חוו"ד מקצועית סעיף
מקצועיים הדורשים ידע ומומחיות
2.3.4
בענייני המכרז
מיוחדים ובגין אלה תרכוש המועצה את
שירותיו של יועץ מקצועי נפרד
 .2יש לתקן את היקף השעות המוערך
(שורה ראשונה לסעיף) ל 60-שעות
זהות המועמדים
ולוות את המועצה
מטעם המציע
והגדרתו כ"-אדם
שהוא עובד המציע"

עמ' 6
סעיף
3.1-3.4

.1
.2
.3
.4

מובהר כי אין מניעה שמציע
שהוא עוסק מורשה ילווה את
המועצה בעצמו כעובד המציע
מובהר כי יכול ו"מנהל הרכש"
ו"-יועץ הרכש" יהיו אותו אדם
בסעיף ( 3.3שורה שלישית)
המילים "וכן נתן שירותי ניהול
רכש" תימחקנה
בכל מקום בו נדרש עובד של
המציע – מדובר בעובד שכיר לו
יחסי עובד מעביד עם המציע
במועד הגשת ההצעות
לא תותר העסקה עקיפה או
הסבת הזכויות לאדם או גוף
אחר ,בין בהסכם ובין בשותפות
ובין בכל דרך אחרת

הערות

מובהר כי בכל
מקרה ,היקפי
השעות הינם
הערכה בלבד
ואינה מחייבת
את המועצה
במישרין או
בעקיפין
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הצמדת התמורה
למדד

4

תיקון טעות סופר

5

משך תקופת
ההתקשרות

6

הגדרות תפקיד
מנהל הרכש
דיווח נוכחות
היועצים השונים
במשרדי המועצה

8

טבלת הצעת המחיר
ואופן תשלום
התמורה

עמ' 62-
 36סעיף
3-7

9

תנאי הסף בדבר
ניסיון המציעים

כללי

7

עמ' 6
סעיף
7.3
עמ' 12
סעיף
10.2
עמ' 16
נספח
א 1/ו-
עמ' 51
סעיף 4
עמ' 29
סעיף 32
עמ' 33
סעיף
2.12

מנגנון ההצמדה
מוסדר בסעיף
4.4.4

סעיף  7.3יימחק
במרכס הפסקה -שורה שנייה ,יוחלף
מס' הסעיף מ 9.1-ל10.1-
המועצה המקומית מבקשת להודיע כי –
"תקופת ההתקשרות תעמוד על 12
חודשים עם אופציית הארכה בשנה בכל
פעם ועד לסך כולל של  60חודשים
מקסימום"
יש להוסיף את המילים " :במסגרת
תפקידיו של היועץ"
היועצים הנותנים שירותים ממשרד
המועצה יידרשו לדווח לבקשת המועצה
וכן אחת לחודש (לצרכי תשלום) את
דו"ח הנוכחות במשרדי המועצה ,או
פעילות מחוץ למשרדיה שאושרה
מראש.

מובהר לכל המשתתפים כי לא יהיה
שינוי באופן חישוב התמורה וכי זו
תשולם בהתאם לשעות העבודה בפועל.
התמורה בגין שעת עבודה בכל אחד
מהתחומים תיקבע בחלוקת המחיר
המוצע למס' השעות המוערך ,וזאת
למרות שהיקפי השעות אינם מחייבים
(לעומת מחיר השעתי הנגזר שיהיה
מחייב לכל היקף ביצוע בפועל)
מובהר כי נדרש ניסיון כמפורט בעבודה
ומתן שירותים דומים בכל אחד
מהתחומים לרשויות מקומיות ולא
יבואו בחשבון שנות ניסיון בחברות
פרטיות או מסחריות.
לעומת זאת ,יוכרו שנות ניסיון
בשירותים שניתנו למוסדות ציבוריים
או יחידות הסמך של הממשלה

כאמור במסמכי
המכרז ,התעריף
המוצע הינו
שעתי ללא כל
התחייבות מצד
המועצה למכסת
שעות מסויימת
בתחום שירות
זה או אחר
כאמור לעיל,
התשלום בפועל
יהיה על בסיס
דו"ח שעות
חודשי שיאושר
ע"י המועצה
כתנאי להעברת
התשלומים
נוכח החוקים
והכללים
המנהליים
החלים על
רשויות
מקומיות,
נדרשת
מומחיות
וניסיון בתחום
זה דווקא

יובהר שוב כי מפורטות לעיל רק תשובות שיש בהן כדי לשנות או להבהיר הוראה או תנאי במסמכי
המכרז .שאלות שלא קבלו התייחסות לתוכנן במסך זה ,נדחו ע"י המועצה ולא יחול כל שינוי אלא אם
צויין לעיל ,מפורשות.

בברכת הצלחה,
המועצה המקומית כפר שמריהו

