יום חמישי כ"ב תמוז תשפ"ב
 21יולי 2022
לכל המתעניין,
הנדון :מכרז פומבי מס'  – 21/22מתן שירותי ייעוץ בתחום איתור ניהול הגשה ומעקב קולות קוראים
מסמך הבהרות מס' 1
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.
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נוסח השאלה

תשובה

עורך המכרז קבע כי על המציע נדחה ,אין שינוי בתנאי
לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף המכרז
הבאים במועד האחרון להגשת
ההצעה .היה והמציע הינו תאגיד,
עליו להוכיח ,כי היועץ מטעמו אשר
ייתן את השירותים לעירייה עומד
בכל אחד ואחד מתנאי הסף
כאמור .מדובר בתנאי סף מחמיר
ביותר ,נבקש לשנותו ולקבוע כי די
בהוכחת הניסיון הנדרש על ידי
התאגיד.
ציינתם כי ניהול תהליך הגשת נדחה ,אין שינוי בתנאי
הבקשה כולל כתיבת מסמכים המכרז
רלוונטיים ( לרבות תוכנית עסקית/
אסטרטגית במידת הצורך) .למה
התכוון עורך המכרז בכתיבת
תוכנית עסקית אסטרטגית? והאם
עורך המכרז מבקש בנוסף לטיפול
בקולות הקוראים גם הכנת
תוכניות עסקיות ואסטרטגיות?
דרושה הבהרה.
ברור לכל כי הגשת קולות קוראים יופק כרטיס על שם מורשה
דורשת גישה למערכת מרכב"ה .החתימה
האם הרשות תנפיק ליועץ כרטיס
מרכב"ה על שמו ולצורך ביצוע
תפקידו על פי מכרז זה?
חתימות דיגיטליות ו/או פיסיות – כל הפעולות בקשר לאיתור
האם בעלי התפקידים באגפים ניהול הגשה מעקב עד
המקצועיים בעירייה ,האם אלו קבלת הכספים בקופת
שידאגו להחתים את מורשי העירייה יחולו על היועץ
החתימה על המסמכים המוגשים כפי שפורסם במרכז
במסגרת הקול הקורא ,או שמא,
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חוזה-פיגור בלוחות סעיף 12.2
זמנים
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סעיף 14.3

חוזה –שונות

לספק

סעיף 5.2

תוטל משימה זו אף היא על הספק
הזוכה.
עורך המכרז ציין כי היקף העבודה
המשוער הינו בין  40-50שעות
בחודש .מבוקש בנוסף כי עורך
המכרז יאמוד את תדירות ההגעה
הפיסית למשרדי העיריה לה יידרש
הספק הזוכה.
קיים חשש משמעותי כי אנו
לקראת עליית אינפלציה בשיעורים
גבוהים .נבקש לקבל מענה למצב
שכזה ,בדומה למנגנוני הצמדה
הקיימים בהתקשרויותיה של
המדינה (על פי הוראות תכ"ם של
החשב הכללי) ולפיהן ,אם עליית
המדד הינה בשיעור העולה על ,4%
מוצמדת התמורה שבהסכם .אנו
מבקשים לכלול מנגנון זה או מנגנון
דומה אחר במסגרת ההליך.
חברתנו מספקת שירותי ייעוץ,
הכוונה והגשה של קולות קוראים
עבור רשויות מקומיות רבות.
המערכת הממוחשבת לאיתור
הקולות הקוראים באמצעותה
בכוונתנו לספק את רכיב האיתור
בשירות ,הינה מהטובות הקיימות
בשוק ,אך איננה בבעלות חברתנו.
אנו מבקשים את הבהרת עורך
המכרז ולפיה ,אין מניעה כי
המערכת הממוחשבת לאיתור
הקולות הקוראים אשר תוצע על
ידי המציע במסגרת הצעתו ,לא
תהיה בבעלותו ,ואין בעצם
השימוש בה על ידי המציע לצורך
אספקת השירותים לעירייה ,משום
הסבה של ההסכם לצד שלישי".
הסנקציות בסעיף  12.2הינם כבדי
משקל ואינם פרופורציונאליים
להתרחש
שיכולות
לטעויות
בעבודה בהיקפים כה גדולים עם
גורמים כה רבים בעירייה .נבקש
לבטל סנקציות אלה.
עורך המכרז מתבקש לפרט באילו
מקרים העירייה עשויה לקזז ליועץ
כספים ובגין מה?

חובת נוכחות במשרדי
העירייה לפחות פעם
בשבוע.
הגעה לעירייה מעבר לכך-
בהתאם לצורך.
התמורה תוצמד לממד
הבסיס של החוזה החל
מהחודש ה  18ממועד
חתימת החוזה.
מדד הבסיס -המדד הידוע
האחרון במועד חתימת
החוזה.

מקובל

נדחה ,אין שינוי בתנאי
המכרז.
בסעיף מדובר במחדל
שנעשה ע"י היועץ במזיד,
באשמתו ושלא דווח
לעירייה.
נדחה ,אין שינוי בתנאי
המכרז.
העירייה רשאית לקזז
תשלומים שנעשו ביתר ,או
חוב קצוב לעירייה שלא
בקשר למתן השירותים
(אין מדובר ברשימה סגורה
של מקרים) ,בכפוף להודעת
קיזוז
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מסמכי המכרז

קבע עורך המכרז כי היועץ יעבוד נדחה ,אין שינוי בתנאי
במתכונת תמורה גלובלית (ריטיינר המכרז
חודשי) .בהמשך המשפט ,קבע
עורך המכרז כי היועץ יידרש לצרף
לחשבונות העסקה החודשיים
פירוט שעות של ביצוע העבודה.
דרישת פירוט שעות נדרשת כאשר
התמורה המשולמת היא שעתית
ולא גלובלית .ממילא מדובר
בעבודה קבלנית ,כך שקול קורא
המתאים לעירייה חייב להיות
מטופל ומוגש ע"י היועץ ,ומכאן
שדרישת דיווח שעות מיותרת
ומעמיסה שלא לצורך .נבקש
להסיר דרישה זו .
פירט עורך המכרז את הנוסחה פורסם באתר נוסח מתוקן
לפיה יחושב הציון לרכיב המחיר.
אם רכיב המחיר מקבל משקל של
 40%מדוע בנוסחה יש לכפול את
המנה ב ?20-נבקש לקבל את
הבהרת עורך המכרז.

סעיף 15ב

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.
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

_________________
חתימה  +חותמת

