מכרז פומבי 01 / 2021
לאספקת שירותי יעוץ ובקרה בתחום שכר ,גמלאות ומשאבי אנוש
נספח הבהרות – מס' 1
במענה לשאלות ההבהרה אשר הוגשו ,הרינו מתכבדים להשיבכם ,כדלקמן:
 .1ס'  – )5( 1.3.1סקר החריגות לגבי "כל עובדי העירייה וגמלאיה "
הבהרה  :הסקר ובדיקת תלושי השכר יבוצעו בהתאם להוראות משרד הפנים ,לפיהן
נדרש דוח בדיקת שכרם של כלל העובדים והגמלאים.
בעירייה כ 1,400 -עובדים  /גימלאים  /תלושי שכר.
 .2ס'  )5( 1.3.1בתנאים הכלליים –
הבהרה – לעניין דרישת העירייה כי סקר החריגות יבוצע במשרדי העירייה בלבד:
א .עיון בתיקים האישיים של עובדי העירייה וגימלאיה יבוצע אך ורק במשרדי
העירייה.
באחריות הזוכה לעיין בכל החומר בתיק העובד/ת/הגימלאי/ת למען חוו"ד לגבי
תקינות השכר/הגמלה.
ב .לא ניתן להוציא תיקים ממשרדי העירייה.
ג .ניתן להעביר בסריקה מסמכים קונקרטיים מתוך התיק ,לאחר שהזוכה עיין ובחן
התיק ,לצורך חוות דעת או התייחסות או התייעצות.
ד .בכפוף לאמור לעיל ,הכנת דוח סקר חריגות השכר ,לרבות התייעצות ,בחינה,
גיבוש וניסוח הדוח ומסקנותיו  -אפשר שיבוצע ע"י המשתתף במשרדו.
ה .בכל מקרה ,המשתתף מתחייב לסיים הכנת הדוח תוך  6חודשים ,לכל היותר.

 .3ס  1.4בתנאים הכלליים – רכיב התמורה –
אין הצמדה של רכיב התמורה.
 .4ס'  2בתנאים הכלליים -
הבהרה  -לא ניתן להציג נסיון באספקת שירותים לגופים ציבוריים כגון :משרדי
ממשלה וחברות ציבוריות  -במקום לרשויות מקומיות ,כנדרש שם במסמכי המכרז.

 .5ס'  4.17בתנאים הכלליים –
לשון הסעיף :
" מציעים אשר הגישו הצעה במסגרת מפ  09/2020רשאים להגיש מסמכים מתוך
ההצעה שהוגשה שם ,ובלבד שהם עונים על הדרישות לפי מסמכי מכרז זה" .
אך מובן כי לא ניתן להגיש את ההצעה כפי שהוגשה במכרז מפ ;09/2020
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כך למשל ,לא ניתן להגיש ממכרז  – 09/2020טופס הצעת המחיר; ערבות בנקאית;
נספח מס'  – 9הצהרת המשתתף ,כל נספח אחר ,אשר חל בו שינוי וכיו"ב.
מבלי למעט מהאמור לעיל ,המשתתף יגיש מסמכים מתוך מפ  09/2020בהתאם
לאמור לעיל; במידת הצורך ,לפי שק"ד העירייה ,ישלים המסמכים לפי דרישתה.

 .6ס'  4.3ונספח מס'  10בתנאים הכלליים –
צוין תעריף מירבי להצעות המחיר;
לא צוינה במסמכי המכרז מגבלת מינימום להצעת המחיר.

 .7נותני השירות כיום בעירייה לכל אחד מהתחומים הנדרשים בסעיף : 1.3
א .סקר חריגות שכר ברשומ"ק – אין ספק;
ב .שירותי יעוץ שוטף – הספק חב' שחק – המומחים לשכר בע"מ.

 .8שאלה :מיהו רואה החשבון של העירייה כיום?
תשובה :מטעם משרד הפנים.
 .9שאלה :מהן תוכנות הנהלת-החשבונות והשכר שעובדים עימן כיום בעירייה? והאם
ישנה חברת הסדרים שסולקת את התשלומים בגין התנאים הסוציאליים? ואם כן,
מי היא?
תשובה :באמצעות החברה לאוטומציה בע"מ ,כולל דוחות מס"ב גמל ושידור
הממשק לקופות הגמל ליצרנים.

 .10פרט לשינויים שצוינו במפורש לעיל ,לא חלו שינויים נוספים במסמכי המכרז.
 .11המשתתפים מתבקשים להגיש נספח הבהרות זה חתום במצורף להצעתם.
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