
 

 

  

 2022אפריל  05שלישי  יום: תאריך
 ד'/ניסן/תשפ"ב 

 
                           המאגר משתתפי 

 באר יעקב  עיריית
 

 שלום רב, 

 יועץ לתקציבי חינוך  -מאגר יועצים: הנדון

 1מסמך הבהרות 

, כפי ותלשאל  עירייהת הות הבהרה ותשובולהעביר אליכם שאל( מתכבדת בזה  עירייהה  –באר יעקב )להלן    עיריית
ת ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים  ולשאל עירייה  תשובת ההמאגר.  שהופנו אליה על ידי משתתפי  

 ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. הצעת המחירלו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי 

 שאלות הבהרה: . א
 

 תשובה שאלה  מס' 

 - מדד איכות . 1

"ניסיון היועץ כל שנת ניסיון עבודה ברשות בתחום הייעוץ נשוא הליך זה 
נק' ועד  0.5 -שנים )תנאי הסף לכניסה למאגר) יזכה את המועמד ב 3מעל 

 נק'" 10

  0.5שנים תיחשב    3האם הכוונה היא שכל שנת עבודה בכל רשות מעבר ל  
לדוגמא של  האם    -נקודות?  ל    5עבודה  )מעבר  ברשות   3שנים  שנים( 
 נקודות רק עבור אותה רשות ספציפית?  2.5מסוימת מזכה ב 

כל שנת עבודה מהשנה 
הרביעית )ללא קשר בכמה 

 נק' 0.5 -רשויות( תזכה ב

הכוונה לעובד הספציפי   -בכל מקום שהנוהל מציין "המציע" -"המציע" . 2
לניסיון של כל התאגיד ממנו שמוצע מטעם המציע או שהכוונה 

 הרפרנט לעבודה בבאר יעקב? מוצע

 נכון

  -הגדלת ההכנסות -מבחן התוצאה . 3

על סכום הגדלת   -עקב קוצר הזמן ידינו  על  להגיש תצהיר  האם אפשרי 
 ההכנסות ללא חתימת הרשויות )ההגשה עוד יומיים בלבד(? 

המועד  -מצ"ב הודעת דחייה
להגשת הצעת המחיר נדחית 

עד השעה  11.4.22ליום שני 
שאר הפרטים ללא   . 12:00
 שינוי. 

הכוונה היא להגדלת ההכנסות של אותו עובד    -2בנוסף ובהמשך לסעיף   . 4
כל   של  הכנסות  להגדלת  שהכוונה  או  המציע  מטעם  שמוצע  הספציפי 

 הרפרנט? התאגיד ממנו מוצע

 נכון

 

 בכבוד רב,                                     

 יאיר ושדי          
                                                                  סמנכ"ל משאבי אנוש 

 העירייה מנכ"ל מ"מ 

התייחסות משמעו, כי . כל נושא שאין לו  הצעת המחירמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  והנספחים לו  מסמך זה  
ההבהרה ו/או ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  

 ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 _______________   _______________   _________________ 

 ת חתימה + חותמ        שם המציע         תאריך

 


