
 

 

   03.2023מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 קומית תעשייתית נאות חובב. צה המץ אסטרטגי עבור המועמתן ייעו

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

  – 1מסמך  8  .1
, תנאי  3.4סעיף 

 הסף

" אודה להבהרה כי די בכך שליווי  הגדרת חזוןניין דרישת "על מקצועי 
בלפחות   2017-2022הגדרת החזון בוצע פעם אחת במהלך השנים 
 שני גופים מוניציפאליים 

 
יוער לעניין זה כי תהליך הגדרתו של חזון )ולצורך העניין גם יתר  

תוכניות העבודה   למעטמרכיבי התכנון האסטרטגי הרב שנתי  
ואינו תהליך החוזר על   ,בצע לרוב אחת לכמה שניםהשנתיות( מת
,  בכל אחד מהגופים מקבלי השירות אחת מהשניםעצמו בכל 

 מוניציפאליים ושאינם מוניציפאליים 

תנאי הסף אינו מתייחס  , לא רלוונטי
 .  הגדרת החזוןל

  – 1מסמך  8  .2
, תנאי  3.5סעיף 

 הסף

לספק את  אבקשכם להבהיר כי ככל שהמציע הינו יחיד, המתכוון  משפטי 
אי העסקת עובדים  "  בדברהרה השירותים בעצמו, ניתן להגיש הצ

 " לעניין השירותים שיסופקו במסגרת דרישות מכרז זה 

 כן

  – 1 מסמך 8  .3
, תנאי  3.5סעיף 

 הסף

 שאינואבקשכם להבהיר כי ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק  משפטי 
, שכן במקרה יועץ מס מטעמודי באישור  שותפות או חברה(

אין כל הוראת דין המחייבת העסקתו של רואה חשבון   ,כאמור
ון מבקר, וכלל המסמכים מוגשים בחברה ו/או רואה חשב 

יועץ מס )ואף עשויים להיות מוגשים על  המס באמצעות  לרשויות 
 ידי היחיד עצמו( 

 כן

  – 1מסמך  8  .4
תנאי    ,3.6 סעיף

 הסף

 שאינוהינו יחיד )עוסק  עכי ככל שהמצי אבקשכם להבהיר משפטי 
בדבר מחזור   שותפות או חברה( די באישור יועץ מס מטעמו

, שכן במקרה כאמור אין כל הוראת דין המחייבת  עסקאותיו
העסקתו של רואה חשבון בחברה ו/או רואה חשבון מבקר, וכלל  

באמצעות יועץ מס )ואף עשויים   המסמכים מוגשים לרשויות המס
 חיד עצמו( גשים על ידי הי להיות מו

 
במקרה כזה לא יהא בנמצא רואה חשבון היכול לחתום על 

 ו 4בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן כנספח  האישור 

 כן



 

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

  – 1מסמך  13  .5
,  12.4סעיף 

אופן דירוג  
 הצעת המחיר 

 

ר  אבקשכם להבהיר כי הנוסחה לחישוב הניקוד בסעיף המחי מקצועי 
 הינה: 

 
 

במחיר ההצעה הנמוכה ביותר מחולקת  20ובמלים: מכפלת 
 במחיר ההצעה הנבחנת 

  

 כן

ו תאגיד ולא  אבקש להבהיר כי מסמך זה נדרש רק אם המציע הינ  משפטי  2מסמך  17  .6
 במקרה של מציע יחיד 

 כן

המתכוון   יחיד ל במקרה ש במספר עובדי המציע אבקש להבהיר  משפטי  3מסמך  18  .7
ללא העסקת עובדים לעניין אספקת   צמואת השירותים בעלספק 

אין צורך לציין את מספר עובדי המציע )הדרישה  השירותים, 
 אינה רלוונטית( 

 כן

המתכוון   יחידאבקשכם להבהיר כי מסמך זה אינו נדרש ממציע  משפטי  ג' 4מסמך  24  .8
 שהינו תאגידתים בעצמו ונדרש רק ממציע לספק את השירו

 ונטי להגיש את אחד מעובדיו כרפרנט הרלו כווןהמת
 

והגוף המציע הינם אותה  שירותים המוצע  כלומר, אם נותן ה
 ג' 4אישיות משפטית, אין צורך בחתימה על מסמך 

 
 

 כן

הבהיר כי מסמך זה אינו נדרש ממציע יחיד המתכוון  כם לאבקש משפטי  ד' 4מסמך  25  .9
לספק את השירותים בעצמו ונדרש רק ממציע שהינו תאגיד  

 המתכוון להגיש את אחד מעובדיו כרפרנט הרלוונטי 
 

מסמך לחילופין אבקשכם להבהיר כי ניתן להחתים יועץ מס על  
 זה ולחילופי חילופין: 

 סמך בהתאם לשנות את המ .1
לי שיהא בדבר בכדי הפרת הדרישה  י המסמך מבלאפשר שינו: או

 במסמכי המכרז  11, עמוד  1במסמך   11.3כאמור בסעיף 

 להחתים יועץ מס   ניתן



 

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

אבקשכם להבהיר כי ניתן להחתים יועץ מס על מסמך זה  משפטי  ו' 4מסמך  27  .10
 ולחילופין: 

 לשנות את המסמך בהתאם  .1
לאפשר שינוי המסמך מבלי שיהא בדבר בכדי הפרת הדרישה  

 במסמכי המכרז  11, עמוד  1במסמך   311.כאמור בסעיף 

 להחתים יועץ מס   ניתן

אבקשכם לאפשר לשנות ידנית את הסכום המופיע בסוגריים   משפטי  ו' 4מסמך  27  .11
שלוש מאות  ₪ מ"חמש מאות אלף ₪" ל" 300,000לאחר הסכום 

 אלף ש"ח 

 מאושר                                

12.  
  

, סעיף  9מסמך  37
10.2   

אבקשכם לבטל סעיף זה ולאפשר את אספקת השירותים גם על   משפטי 
ם  ידי מציע יחיד שאינו מעסיק עובדים לעניין אספקת השירותי

 . ת מכרז זהבמסגר

 .  מאושרלא 

לגרוע   מבלימובהר כי המשפט "
מכלליות האמור לעיל, מתחייב  

 היועץ.......ללא תמורה נוספת" נמחק. 

, סעיף  9מסמך  38  .13
11.1 

ק"מ    100הנסיעה עולה על אבקשכם להבהיר כי ככל שמרחק  מקצועי 
 לכל כיווןם שעת נסיעה הינו שעה תשלו

 לא מאושר 

, סעיף  9מך סמ 39  .14
12 

  10.6אבקשכם לציין במבוא לסעיף זה "מבלי לפגוע באמור בס"ק  משפטי 
 לעיל" או לאשר במענה לשאלה זו כי התוספת מאושרת. 

 מקובל.  

15.  45 
 
 
 

, סעיף  9מסמך 
23 
 

, סעיף  9מסמך 
10.2 

, ומהווה  יחידבמקרה של יועץ שהינו  אבקש להבהיר כי משפטי 
יידרש היועץ להעסיק עובדים  לאה"רפרנט" לעניין מכרז זה, 

 מכרז זה ב הנכלליםלעניין אספקת השירותים 

 מאושר . 



 

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

  20א יידרש להיקף עבודה העולה על יועץ לאבקש להבהיר כי ה משפטי  כללי  כללי   .16
חוק שעות  בעבודה כהגדרתם ימי  5ה שעות עבודה בשבוע המונ

או בחלקם היחסי בשבוע עבודה   1951-עבודה ומנוחה, תשי"א
 המונה מספר קטן יותר של ימי עבודה כאמור.

 
כמו כן אבקש להגדיר כי  סך הדרישות, לרבות לעניין העמידה  

ת טיב ואיכות העבודה לדרישות  ו התאמ בלוחות הזמנים ו/א
יות בגין אי העמידה  או הסנקצהאחריות המוגדרות במכרז ו/

בלוחות הזמנים המפורטות בכל מקום במסמכי המכרז, תוגדרנה  
ולתכולת העבודה   בהלימה להיקף התחייבות מקסימאלי זה

 . הנכנסת לגדר היקף שעות עבודה זה

סמכי  יקף העבודה המוערך צוין במה
המועצה אינו עולה  להערכת ז, והמכר

   שעות שבועיות 20על 

תנאי   – 3פרק  8  .17
סף להשתתפות  

סעיף   -במכרז
3.3 

בתנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים תנאי הסף באשר   מקצועי 

 להשכלת "הרפרנט". 

ברית טה העמהאוניברסי תואר ראשון ותואר שני  וברשות

התמחות בירושלים כאשר התואר השני הינו במדע המדינה עם 

 . במנהל ציבורי

האם תואר  חום , הרב והמוכח בת ובהתחשב  בניסיונ   – נושאלת

 זה עומד מבחינתכם בתנאי הסף שהגדרתם במכרז ? 

 
 

 לא. 

באיזה תחום התואר   לא ברורהשאלה 
ככל ואיננו עונה לתנאי הסף,  הראשון. 

י שאין בתואר שני במדע המדינה  רה
   כדי להוכיח עמידה בתנאי סף. ו לבד

מתן ניקוד מלא גם לתואר שני גם   -נבקש לשנות בטבלת הניקוד  מקצועי  12.3 12  .18
 במדעי המדינה  

 מאושר 

תן במידה ומוצגים רפרנטים האם הניקוד ינ -טבלת הניקוד  מקצועי  12.3 12  .19
כגון מכרזים,  -המציע להם נסיון באחד הנושאים  נוספים מטעם

נהלים? הרי לא מצופה/סביר כי  הרפרנט  היחיד המוצע יכיר את  
 נדרשים  ויתמחה בהם. כל הנושאים ה 

בעבור הרפרנט המוצע  הניקוד יינתן 
 בלבד. 



 

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

20.  5              

12 

רקע   -1מסמך -
למכרז ותכולת  

 השירותים  
  12.3ס'   -

 טבלת דרוג  

חינות כדאיות כלכליות , עריכת  נדרש כי ינתנו שירותים של ב מקצועי 
 חזון, מטרות, תכניות עבודה וכד'.

 ון: שתי שאלות בנד
 האם ניתן להציע  את צוות החברה המציעה? .1

 הם ניקוד בטבלת הדרוג?  תן ל. מדוע לא ני2

חברה. אין  ע את צוות הלא ניתן להצי
 שינוי במסמכי המכרז. 

  -3עמ'  - 3  .21
   5ס' 

 
 
 

   4ס'  -3עמ' 

גשת  השאלות עד ה לא ניתן יהיה בפרק זמן של מענה על -ותערב משפטי 
 לוקח כשבוע.  -להספיק לקדם ערבות בנקאית -המכרז 

 הגשה פיסית  -
 נבקש:

להאריך את מועד  ד , או בהסבת ערבות לערבות לזוכה בל .1
מיום פירסום  ימים   10ההגשה כך שיהיה לפחות  

 התשובות 
מו שכבר עושות  כ  -ולא הגשה פיסית  -לאפשר הגשת מכרז במייל 

 מרבית  הרשומ"ק בישראל  

תנאי  מועדי ההגשה וב ן שינוי באי
 המכרז

 


