תאריך :יום רביעי ,כ"ה בטבת ,התשפ"ב
29/12/2021

לכל המתעניין,

הנדון :מכרז פומבי  26/21מאגר מנחים ,רכזים ,מטפלים בתחומי חינוך ,רווחה ונוער
מסמך הבהרות מס' 4
עיריית באר יעקב (להלן -העירייה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון.
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו
סעיף
2.2

עמוד 22
סעיף 3

שאלה  /הבהרה
מה הכוונה?

נבקש הבהרה ,נשמע בלתי סביר אין שינוי בתנאי המכרז
שהעירייה יכולה לדרוש כל גובה
פיצוי ללא הוכחת נזק.

עמוד 33
סעיף 18

האם נדרש להעביר דוח פירוט
של כל המטלות שביצענו באופן
קבוע?
מה הכוונה? על פניו נשמע לא
סביר.

עמ' 34
סעיף 29

האם מלבד הביטוח המקצועי
המכסה אותנו ,עלינו לעשות
ביטוח עבור העירייה? במידה
וכן ,נבקש לקבל דף להחתמה
לשם אישור עריכת ביטוח ,לשם
החתמה של חברת הביטוח.

סעיף 21

טופס 10

טופס 5

תשובה
אישור מפקיד שומה ,כי המציע מנהל
פנקסי חשבונות ורשומות ,ומדווח
לפקיד שומה על הכנסות.

דו"ח פירוט יוגש בהתאם לדרישת
מנהל האגף
העיריה זכאית לבצע קיזוז מסכומים
שהיא חייבת לשלם ליועץ ע"פ תנאי
המכרז והחוזה ,ובלבד שהקיזוז נעשה
כדין.
אין שינוי בתנאי המכרז
אישור קיום ביטוחים מצורף כנספח
ב' להסכם המכרז
רצ"ב העתק

אין שינוי בתנאי המכרז

מופיעה בהסכם בקשה לצרף
פירוט אודות טיפול שנעשה
בעבר .חשיפה של מסמך מסוג
זה ,כאשר איננו יודעות מי קורא
אותו ולאן זה יכול להגיע (גם
אם פרטי המטופל לא מופיעים
במסמך) ,נשמע לנו בעייתי.
חוות דעת מעבודות קודמות:
האם הכוונה רק של רשויות
עירוניות ומועצות?

אין לכתוב פרטים מזהים (לציין
בראשי תיבות) .המסמך נקרא ע"י
מנהלת אגף רווחה בלבד ובהתאם
לרמה המקצועית יינתן ניקוד לפי
תנאי המכרז.
אין מגבלה כזו בתנאי המכרז

איזה סעיף רלוונטי עבור מי
שעוסק פטור?

רק מציע שהוא תאגיד או עוסק
מורשה חייב למלא את הטופס.
מציע יחיד אינם נדרש למלא טופס 5

מובהר ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות ,העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה.
המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.

1

בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מנכ"ל המועצה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע

עמוד  2מתוך 2

_________________
חתימה  +חותמת

