מכרז פומבי 02 / 2021
לאספקת שירותים לעריכת דוחות כספיים עבור מוסדות חינוך
נספח הבהרות – מס' 1
במענה לשאלות ההבהרה אשר הוגשו ,הרינו מתכבדים להשיבכם ,כדלקמן:
 .1ס'  4.4בתנאים הכלליים
הבהרה :במסמכי המכרז נקבע תעריף מירבי בלבד.
לא נקבע תעריף מינימום.
לא יחול שינוי באמור.
 .2ס'  )1( 8.2בתנאים הכלליים – מבחן איכות – המשתתף ועובדיו
בסיפא הסעיף ,במקום " :משתתף בעל מס' המשרות הגבוה ביותר (לרבות לפי
משרות ותקופות) ,יזכה ב 20 -נקודות .המשתתפים האחרים ינוקדו באופן יחסי
אליו" .
יבוא:
" כללי הניקוד :
עובד במשרה מלאה בעל ותק  5שנים ומעלה במשרד המשתתף (תחילת העסקה
בשנת  2016או לפני כן)– יזכה בארבע ( )4נקודות;
עובד במשרה מלאה בעל ותק פחות מחמש ( )5שנים במשתתף (תחילת העסקה
בשנת  2017ואילך)– יזכה בשתי ( )2נקודות בלבד.
כל חלקיות משרה (כלשהי) – תיחשב מחצית הניקוד האמור לעיל ,לפי העניין.
ניקוד מירבי למשתתף ברכיב זה –  20נק'" .

 .3ס'  )2( 8.2בתנאים הכלליים – מבחן איכות – נסיון קודם של המשתתף
לפני הפיסקה האחרונה יבוא:
"נסיון קודם" בסעיף זה  -עד  5רשויות מקומיות בשבע ( )7השנים האחרונות
(משנת  2014ואילך).
הבהרה :בבחינת הניקוד יישקלו מס' הרשויות להן ניתן שירות ,תקופת שנות
אספקת השירותים לכל רשות וכן ההמלצות מטעם הרשויות ,שהוגשו בכתב או
בשיחות ככל שייערכו עם אנשי הקשר הממליצים.
 .4נספח מס'  – 2נוסח ערבות בנקאית
בנוסח הערבות נכתב המדד היסודי הינו בגין חודש ; 04/2020
הבהרה :לא יחול שינוי באמור.
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 .5נספח מס'  – 2נוסח ערבות בנקאית
בנוסח הערבות נכתב:
"דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד
או יותר מאלה [לבחירת הבנק]:
במייל;
בפקס;
בסניף מקומי בקריית גת;
להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק" .
הבהרה :הבנק ,לפי שיקול דעתו ,רשאי לבחור אחת או יותר מהאפשרויות
הרשומות לעיל.

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