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 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  אספקה ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש למתן

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

לכל משתתף להצגת  נבקש כי לאחר פתיחת המעטפות תקבע המועצה שעה נפרדת  מקצועי  4 3  .1

 מציעים יגיעו באותה השעה. המערכות, שכן לא סביר שכל ה

ת תתואם עם המציעים ישירות  ה מדויקשע
 . בהתאם להגשת מסמכי ההצעה

נמצאים בחופשה וכן בשל לוחות  לאור חגי תשרי בהם גם עובדים ולקוחות רבים   משפטי  3.2 8  .2

ו למכרזים  הזמנים הצפופים להגשת המכרז, נבקש לצרף מכתבי המלצה שהוגש 

מבלי שהדבר יגרום  , אי הסףהמציע בתנאי התנ  המאשרים את עמידתקודמים 

 להפחתת הניקוד. 

  .ד הינה לשיקול ועדת מכרזיםפחתת ניקוה

נבקש כי התצהיר יינתן ביחס למציע בלבד שהוא ישות משפטית נפרדת מבעלי   משפטי  3.3 8  .3
 השליטה.  

 .תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

אשר נתונים  רואי חשבון אינם מורשים ל הוראות לשכת רואי החשבון, בהתאם ל משפטי  3.3 8  .4
יף יאושר בהצהרת מנכ"ל בלבד,  שאינם בתחום סמכותם,  לפיכך, נבקש כי הסע 

 . ד' יוסר. 4ומסמך 

 .תכ"ם הוראות  ניתן להגיש בנוסח

ו יכול רו"ח  נבקש להחליף את המונח "מחזור הכנסות" ל"מחזור כספי", מונח אות משפטי  3.4 8  .5
 לאשר.

 .תכ"םהוראות סח  ניתן להגיש בנו

ני משנה, נבקש לוודא כי המציע הינו בעל  לאור העובדה כי ניתן לגשת עם קבל עי צומק 3.6 9  .6
זכויות הקניין והיוצרים, למעט מערכת קבלן המשנה אותה הוא מורשה למכור  

 תצהיר זכויות הקניין(.  -ט' 4התאם לנוסח מסמך ולתחזק )וזאת ב

 .מאושר

יקוד האיכות ניתן להיקף פעילות המציע ולמספר הרשויות להן  בדה כי נ לאור העו משפטי  12.2 12  .7
אור לוחות הזמנים להגשה, לרבות חגי תשרי, נבקש להגיש  רות, וכן לשיהוא נותן 

אישורים והמלצות שהוגשו למכרזים קודמים, שאינם בהכרח בנוסח המומלץ וכי  
 לא יגרע ניקוד בשל כך.  

 .ל ועדת מכרזיםד הינה לשיקופחתת ניקוה

לי  נבקש כי התצהיר יינתן ביחס למציע בלבד שהוא ישות משפטית נפרדת מבע  משפטי  3-4 24  .8
 . השליטה

 .תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

 .תנאי המכרז יוותרו כפי שהם . נבקש כי אישור רו"ח יוסר 4ה כמצוין בשאל משפטי   25  .9

 מצ"ב במסמכי המכרז.  . 2ת בשורה מס' יינסח הצהרת המציע המצונבקש לקבל את נו משפטי   28  .10

משנה יחתום על מחוייבותו למכרז  לאור העובדה שלא צורף נוסח, נבקש כי ספק ה  משפטי  א'  1.2 32  .11
בנוסח חופשי וחתימה זו תהווה מענה לסעיף ב' במקום הסכם התקשרות המכיל  

 עסקיים וחסויים.תנאים 

 הם.רו כפי שתנאי המכרז יוות

 המחירים הנקוב אינו משקף את עלויות הספק לשירות.וח  טו צועי קמ  38  .12

מספר העובדים )לרבות  לספק קיימות עלויות קבועות מינימליות ללא קשר ל

 תשלום לקבלן המשנה, לאוגדנים ...(.

  2,000ולכן, ע"מ שחברתנו תוכל להגיש הצעה, נבקש כי המחיר המינימלי יעמוד על 
 לחודש. ₪ 

  .שהם מכרז יוותרו כפי תנאי ה

צע  למדד תבוהצמדה   –הבקשה מתקבלת  ארכת התקשרות, התמורה תוצמד למדד.ותתבצע ה  הנבקש כי במיד מקצועי  11 82  .13
,  ולפני כל הארכה  01.01.2026החל מיום 

ו מדד חודש  נבסיס הי כאשר מדד ה
בנובמבר   15יום הידוע ב  2022אוקטובר  

ה הממודדת תתקבע למשך  התמור   .2022
 ת התקשרות.  שנ

נבקש להחליף את המילים "מועצה מקומית שפיר" ב"מועצה מקומית תעשייתית   משפטי  IIפסקה   105  .14
 ב" נאות חוב

   אושר.מ

 


