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 2019 דצמבר 19

 
 2019/4מכרז פומבי מס' 

 ( ברהט2019)שירותי חשבות לחינוך מתן 
 

 למשתתפים 2מס' הודעה 
 

כרז, וכן, המענה שניתן אלות הבהרה אשר הוגשו בעניין המשלהלן  
 . לשאלות הבהרה אלה. 

 
 תשובה  שאלה  סעיף מסמך  עמ'  מסד

כי מועד אחרון   מצויין לו"ז  א 5 1
לשאלות ההבהרה הינו  

ואילו מועד   25.12.2019
ההגשה הינו  

. בין  01.01.2020
- ל 25.12.2019
  3יש רק  01.01.2020

ימי עבודה ואף לעיריה  
דרוש זמן בשביל להשיב  
על שאלות ההבהרה.  
אבקש לדחות את מועד  

 ההגשה בשבוע. 

מועד ההגשה נדחה  
 .8.1.2019ליום 

  1נא ראה הודעה מס' 
 . למשתתפים

 
כמו כן, ראה התייחסות  

פרסום  להלן לגבי 
 המכרז מחדש. 

לתנאי הסף   13סעיף  13 א 6 2
רשויות להם   10מבוקש 

נותן המציע שירותי  
חשבות חינוך בהיקף  
שכר טרחה של לפחות  

₪ לשנה .   225,000
מהיכרותי עם מרבית  

יש    -הרשויות בישראל 
מעט מאוד רשויות  
בישראל אשר צורכות  
שירותי חשבות חינוך  
במיקור בהיקף העולה  

וחשב   על  משרה אחת 
לרוב מועסק   ךהחינו 

)   ע"י הרשות עצמה
בשונה מהמצב בעירית  

. לרוב מדובר על  הט( ר

היקף ההתקשרות  
הסף שבסעיף  בתנאי 
נקבע לפי   9.3.3.1

היקף  מחצית מ
רות המבוקש  התקשה

 .ברהט
 

בשים לב  עם זאת, 
להערה, ועל מנת  

לאפשר השתתפות  
יותר של  רחבת  נ

ם  שתתפימ
, יתוקן  םפוטנציאליי
ויועמד על  תנאי הסף 

 120,000סכום שנתי של 
כולל  בשנה )לא  ₪

 מע"מ(  
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לא יותר מיום בשבוע  
ולכן היקפי שכר  
הטרחה הם בהתאם.  
למיטב ידיעתי אין  

  10בישראל כולה  
רשויות , אשר צורכות  
חשבות חינוך במיקור  

אנו  חוץ בהיקף כזה.  
מבקשים להפחית את  
היקף שכר הטרחה  

₪   100,000-הנדרש ל
 בשנה . 

בתנאים מוקדמים    א 7 3
ההסכם עם  לחתימה על  

הזוכה מצוין כי נדרש  
 רישיון עו"ס בתוקף. 

המופיעות  הטבלאות 
למסמכי   7עד   5בעמ' 

המכרז, הן לצורך  
הנוחות בלבד, והובהר  

כי מה שקובע זה האמור 
 מם. בסעיפים עצ

 מדובר בטעות סופר.
  1.1 א 59 4

   1.2ו
חבות מקצועית   ביטוח

נדרש כיסוי של  
₪ למקרה   6,000,000

ולתקופה . הסכום חורג  
משמעותית ממה  
שנדרש במכרזים  
דומים ברשויות אחרות  
. אנו מבקשים להעמיד  
את סכום הביטוח על  

₪ לתקופה   3,000,000
 ₪ למקרה  1,500,000-ו

גרפי  בשל המבנה הדמו
היקף   של רהט,

החינוך   הפעילות של
ביחס לכלל תקציב  

וא גדול  ה ההעיריי
משמעותית ביחס  

לרשויות מקומיות  
 אחרות. 

הבקשה  עם זאת, 
מתקבלת חלקית. סכום  

הביטוח יועמד על  
תקופה  ל  ₪ 3,000,000

)כמבוקש(, ועל  
   למקרה. ₪ 2,000,000

ערבות הביצוע הנדרשת   5.2.2 א 14 5
₪ .   75,000הינה 

בהתאם להוראות  
חשכ"ל  ערבות הביצוע  
צריכה להיות בשיעור  

מההיקף השנתי    5%של  
.בהתבסס על אומדן  
העיריה ההיקף השנתי  
כולל מע"מ הינו  

₪ . לפיכך אנו   435,000
מבקשים להעמיד את  

₪ )  25,000הערבות על 
מההיקף של   5%-כ

 ההתקשרות( 

  "היקף ההתקשרות"
בע לפי תקופת  נק

, ההתקשרות המצטברת
ולא לפי "שנת  

)זו הסיבה    התקשרות"
פורסם  זה שהליך  

מבי, ולא  פוכרז כמ
 כמכרז זוטא(. 

 
סכום ערבות הביצוע  

היקף  ל  בהתאםנקבע 
ההתקשרות ולא לפי  

 " "שנת התקשרות
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ערבות המכרז הנדרשת   14 א 6 6

₪ .   40,500הינה 
בהתאם להוראות  

שכ"ל  ערבות הביצוע  ח
  2.5%צריכה להיות בין 

מההיקף השנתי   5%ל
.בהתבסס על אומדן  
העיריה ההיקף  השנתי  
כולל מע"מ הינו  

₪ . לפיכך אנו   435,000
מבקשים להעמיד את  

₪ )    12,500הערבות על 
מההיקף של   2.5%-כ

. בנוסף  ההתקשרות(
בחוברת בסעיף    27בעמ'  
מצוין כי ערבות   9.6.1

שת הינה  המכרז הנדר
40,000   ₪ 

תב כי לה נכלטבבכותרת 
שם  פורט בה הוא להמ

ומה  לבד, נוחות בה
  זה האמור שקובע

ן, . על כבמסמכי המכרז
בנוגע  אין צורך בהבהרה

 .לסכום הערבות
 

בהתאם  העירייה פועלת
לסיכום דיון בין מרכז  

  טון המקומי לביןהשל
עסקים  סוכנות לנציגי ה
מיום  ובינוניים  קטנים

13.9.2018. 
 

בהתאם לסיכום הנ"ל,  
ניין  בע  ן לעילכפי שצוי

,  סכום ערבות הביצוע
נקבע על   סכום הערבות

"שווי  בסיס 
ולא לפי   תקשרות"הה

,  "שנת התקשרות"
נגזר סכום ממנו כאשר ה

סכום הערבות הוא לפי  
 .  םסוימ גמדר

 
ההצעה  ערבות סכום 

נקבע  במכרז זה, 
.  לאמור לעיל בהתאם

תשומת הלב, כי במכרז  
, סכום  (1/2015) קודםה

עמד על  ערבות ההצעה 
על אף  ) ₪ 30,000

שסכום ההתקשרות  
ז קודם היה נמוך ממכר ה

עורר  מבלי שהדבר , זה(
, והפער בין שני  תגובה

  המכרזים אינו מצדיק
סכום ערבות  את שינוי 

ההצעה, והבקשה  
 נדחית 

מבוקש לתקן "עובד   3 ד  103  7
סוציאלי המוצע"  

 לכלכלן המוצע  

 מדובר בטעות סופר.
רת תיקון יתוקן במסג

 . מסמכי המכרז
מבוקש לתקן "כל אחד   4 ד 104 8

- מן העובדים הפרא
 מדובר בטעות סופר.
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גנים   ם רפואיים " ל"רש
כ"כ צריך לתקן לגבי  " 

 הנסיון 

רת תיקון יתוקן במסג
 מסמכי המכרז 

בסעיף מצוין מפגש     7.1.2 א 18 10
מציעים אך בסעיף  

מצוין כי   15בעמ'  6.2.1
יתקיים מפגש  לא 

מציעים . אבקש  
להבהיר אם יתקיים  

 מפגש מציעים ומתי 

 מדובר בטעות סופר.
רת תיקון יתוקן במסג

)טעות זו    מסמכי המכרז
מופיעה גם בסעיפים  

 אחרים(.

מצויין כאן "שירותי   9.3.2 א 24 11
חשבות כוללים"  
שמוגדרים עפ"י סעיף  
זה בהתאם למפרט  
השירותים בנספח ג' .  
מאחר ונושא המכרז  
והמפרט במסמך ג'  
מתייחס לחשבות חינוך  
אבקש לשנות את זה  
לשירותי חשבות חינוך  

 לים כול

הדבר אינו מצריך  
אף  הבהרה, והדברים 

בקשה  עולים מתוך ה
 עצמה.  

 
עם זאת, מאחר ויבוצע  

תיקון של מסמכי  
גם  בהר ותהמכרז, 

 נקודה זו.

 
ואת לוחות  עדכן את מסמכי המכרזהעירייה תעיל, בשל האמור ל

 , כל זאת כדלקמן:של ההליךהזמנים 
 

סעיף   שעה  תאריך  האירוע  מסד
 בהזמנה 

תחילת מכירת מסמכי המכרז   1
 המעודכנים 

23.12.2019 10:00 6.1.1 

 6.2.1 13:00 8.1.2020 סיום רישום מוקדם  2
 6.3.1 13:00 8.1.2020 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  3
  סיום מכירת מסמכי המכרז  4

 המעודכנים 
14.1.2020 13:00 6.1.1 

 6.4.1 13:00 15.1.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5
 

 על המשתתפים לצרף להצעותיהם את העתק הודעה זו.
 

 . אין שינוי ביתר תנאי המכרז
 
 

 בברכה, 
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 ועדת המכרזים 
 עיריית רהט 

 
 


