יום ראשון א' טבת תשפ"ב
 05דצמבר 2021
פרוטוקול מתן הבהרות למכרז  26/21מאגר מנחים ב"זום"
נוכחים:
אילנית הומינר-יועמ"ש
דבי כהן -מנהלת השפ"ח
קארין גזלה -מנהלת תוכנית 360
הדס גלר -מנהלת נכסים והתקשרויות
מורן אלפי -מזכירת נכסים והתקשרויות
משתתפים נוספים:
דברת
טל טבת
אנה
אורלי
לילך
הילה רודטי
יועמ"ש :מכרז זה יצא עקב נוהל משרד הפנים להסדיר את עניין ההסכמים של היועצים ברשויות.
המכרז פורסם בעיתונות ובמאגר משכ"ל.
אם ישנן שאלות יש להעלות אותן על הכתב ולשלוח במייל עד המועד שפורסם .9.12.21
על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את המכרז ולהגישו עד לתאריך .23.12.21
תנאי הסף:
עוסק מורשה/עוסק פטורמחזיק באישורים ע"פ חוק גופים ציבוריים-מסמכים של רשויות המס.מי שמגיש בשם תאגיד צריך להגיש מועמד ספציפי.יש להגיש תעודות ומסמכים הנדרשים ע"פ המכרז.המכרז הוא מכרז מאגר ,כאשר אין זוכה אחד אלא כל מי שיעמוד בתנאי הסף יכנס למאגר זה.
יהיו ראיונות עם כל המגישים אשר בהם יוצגו תוכניות הטיפול.
לגבי אימות החתימה ע"י עו"ד-זהו דבר סטנדרטי במכרזים ,חתימה זו נדרשת לאימות הזהות ועל מנת
להזהיר את המשתתף שכל מה שהגיש אמת.
כמו כן יש למלא באופן מלא את שאלון ניגוד הענייניים.

שאלה :האם זה אירוע חד פעמי? לשנה אחת?
יועמ"ש :המאגר הינו לשלוש שנים.
שאלה :לאילו שנים?
יועמ"ש :לשנים 2022-2024
שאלה :ההסכם תקף לשנה? או כל שנה חותמים על ההסכם מחדש?
יועמ"ש :ההסכם הינו לשנה וניתן להאריך את ההסכם לשתי תקופות נוספות.
שאלה :האם זה פתוח גם מהצד שלנו הספקים?
יועמ"ש :אני מבקשת שבעניין הזה ,תישלחו במייל את השאלות על מנת לקבל תשובות בכתב לאחר מכן.
שאלה :עמוד  -25עבודות קודמות ,טופס  ,10יש מקומות שרגיש לפנות אליהם לגבי ההמלצות.
יועמ"ש :יש לרשום את כל הסיבות לכך ונתייחס.
דבי :טופס  -11שווה  20נק' ,קחו איזשהו טיפול שעשיתם ועלו אותו על הכתב כאשר תמחקו את הפרטים
המזהים.
שאלה :יש צורך לחתום על ההסכם עצמו במכרז?
יועמ"ש :כן על כל דף במכרז יש לחתום גם על ההסכם הפתוח ,התוקף שלו יחל משנת .2022
שאלה :ביטוח אחריות מקצועית של מי ומה בדיוק?
יועמ"ש :יש צורך לחתום על מסמך הביטוח שבהיקף של  2מיליון  .₪למורי ההוראה המתקנת ידוע כי אין
כיסוי ביטוחי ולכן יש לרשום ולציין זאת.
שאלה :למה מגבילים לחברת ביטוח?
יועמ"ש :לא הגבלה של חברת ביטוח אלה זוהי הפוליסה הנדרשת.
שאלה :ניתן לפנות לכל עו"ד על מנת לחתום על המסמכים?
יועמ"ש :כן.

