מכרז פומבי 05 / 2021
לאספקת שירותי הנהלת חשבונות,
הכנת דוחות ביצוע תקופתיים ושירותים פיננסיים נוספים
נספח הבהרות – מס' 1
במענה לשאלות ההבהרה אשר הוגשו ,הרינו מתכבדים להשיבכם ,כדלקמן:
 .1ס' ( 1.6ה)( )2בתנאים הכלליים– יימחק הסעיף :
באמצעות מנה"ח בעלי/ות  2שנות נסיון כמנה"ח ברשות מקומית  ,בתחום שכר
ומשאבי אנוש.
כמו כן ,יימחקו המלים הנ"ל מנספח מס' 3א' (עמ' :)24
א .תימחק שורה  6בטבלה בס' ; 4
ב .וכן הערת שוליים מס' .6
 .2ס' ( 1.8א) ,ס' (4.5א) בתנאים הכלליים ובנספח מס' ( 10טופס הצעת המחיר):
התעריף המירבי :במקום  ,₪ 127,000יבוא. ₪ 120,000 :
 .3ס' ( 1.8א) פסקה שניה ושלישית מודגשות
הבהרה:
במידה שהמשתתף הזוכה יפחית ו/או יגרע מיזמתו מהשירותים השוטפים אותם
התחייב לספק במסגרת ס' ( 1.6במלים אחרות ,יפר איזו מהתחייבויותיו בסעיף הנ"ל)
– אזי יופחת התשלום החודשי בהתאמה להצעת המחיר עבור סוג השירות
האופציונאלי ,בשינויים המחוייבים ,בתוספת  20%תקורה.
זאת מבלי לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות העירייה במקרה של הפרת
ההסכם ע"י הקבלן.
במידה שהעירייה תבקש או תאשר את הקטנת היקף השירותים השוטפים ,אזי
יופחת התשלום בהתאמה להצעת המחיר עבור סוג השירות האופציונאלי ,בשינויים
המחוייבים ,ללא תוספת  20%תקורה.
 .4בס'  1.8בתנאים הכלליים ובס'  4.1בהסכם
לאחר ס"ק (ב) יבוא ס"ק (ג)  ,זו לשונו :
"ג .התמורה על פי הסכם זה תעודכן בחודש אוגוסט בכל שנה בהתאם למדד
המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לפי הנוסחא
הבאה:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לחודש יולי כל שנה (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  07/2021שיפורסם ביום
_(_15.08.2021להלן :המדד היסודי) יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכומי התמורה הקבועים בס"ק א' ו-ב' ,לעיל בהתאמה ,מחולקים
במדד היסודי".
1

 .5בס'  )2( 8.4ס'  3בטבלה –
בשורת המלצות  -המשתתף רשאי להגיש לכל היותר ( 3במקום  )5המלצות לעובדים
שלו .לכל המלצה חיובית ברורה –  3.33נק' (במקום  2נק').
 .6נתונים והבהרות נוספים שנתבקשו :
א .העירייה משתמשת היום במערכת מיחשוב הנה"ח של חב' .EPR
יובהר בזה כי המשתתף מתחייב לספק השירותים בכל מערכת מיחשוב שתקבע
העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ב .שאלה  :האם הכוונה במתן חוות דעת לאישורים שוטפים או חוות דעת
מורכבות?
תשובה  :בעיקר לאישורים שוטפים.
ג .בעירייה כ 256 -תב"רים פעילים.
ד .כ 1014 -ספקים לעירייה.
ה .העירייה משתמשת היום בתוכנת שכר של חברה לאוטומציה.
יובהר בזה כי המשתתף מתחייב לספק השירותים בכל מערכת מיחשוב שתקבע
העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ו .העירייה מפיקה כ 1,300 -תלושי שכר ,מתוכם כ 400 -גימלאים.
ז .המשתתף אינו מחויב עבור השימוש בציוד המשרד.
ח .בבעלות העירייה כ 25 -חשבונות בנק.
ט .כיום ,מספקת לעירייה את השירותים חב' ברניר שירותי מנהל בע"מ.
י .שאלה :מה הכוונה בכל שירות נוסף בהתאם לצרכי העירייה ודרישות העירייה
מעת לעת ?
תשובה :כל נושא הקשור לאספקת השירותים השוטפים ,גם אם לא צוין במפורש
במסמכי המכרז.
 .7פרט לשינויים שצוינו במפורש לעיל ,לא חלו שינויים נוספים במסמכי המכרז.
 .8המשתתפים מתבקשים להגיש נספח הבהרות זה חתום במצורף להצעתם.
 .9במקביל לנספח הבהרות זה ,מפורסם באתר העירייה קובץ תנאים כלליים עדכני,
באמצעותו יגישו המציעים את הצעותיהם.
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