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            לכבוד 
 2202/30משתתפי מכרז פומבי מס' 

 
 2202/30מכרז פומבי מס'  –1מסמך הבהרות מס'  הנדון:

  למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי ספר בניהול עצמי
 עבור המועצה המקומית קדימה צורן

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר  המועצההמקומית קדימה צורן )להלן: " להלן המענה של המועצה 
 למכרז שבנדון:

 
   :כללי

 .12:00בשעה   9.3.2022יום הינו ב  הצעותהמועד האחרון להגשת מודגש בזאת, כי  .1
 . מועד מעודכן בדבר ישיבת פתיחת מעטפות ייקבע בהמשך .2
מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות  ההבהרות במסמך הבהרות זה   .3

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל   .4

 מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש. 

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .5

על .6 כדין  חתום  כשהוא  הנ"ל,  ההבהרות  מסמך  את  להצעותיהם  לצרף  המציעים  החתימה  -על  מורשה  ידי 

 מטעמם.

 ______________________ שם המציע : 
 כתובת:        ________________________     

 _________________________ טלפון:         
 

 _________________________ חתימה:    
 

 
מיקום 
 בהליך 

 תשובה שאלה 

 , 5עמ'  .1
  4סעיף 

 ( (4א' )
 

 השכלת המועמד לביצוע השירותים
 -נבקש להוסיף למכרז כי המועמד לביצוע השירותים יכול להיות 

שנות ניסיון במתן שירותי   3או כלכלן, בעל לפחות  3מנה"ח סוג  
 ייעוץ לבתי"ס בניהול עצמי. 

 

 
 הבקשה נדחית 

התמורה:  .2 למדד    -הצמדת  התמורה  של  הצמדה  תבוצע  לא  כי  צוין 
 כלשהו. 

שכר   תוספות  לעובדים  לתת  במכרז  לזוכה  יאפשר  הצמדה  מנגנון 
אחת לתקופה ולהתאים את שכרם לעדכוני שכר שיהיו במשק מעת  

בשמירת כוח אדם איכותי, מקצועי ומיומן לאורך זמן  לעת, ויאפשר  
 הנותן שירות למועצה. 

מדד  מבוקש   לעליית  בהתאם  לשנה  אחת  תעודכן  התמורה  כי 
הממוצע  השכר  לעליית  בהתאם  לחלופין,  או  לצרכן  המחירים 

 במשק. 
  אנו מבקשים כי תוסיפו למכרז את אחת ההצעות המצ"ב :

   - 1אופציה  
המחירים   מדד  לעליית  בהתאם  תעודכן  התמורה  לשנה,  אחת 

 לצרכן.  
מובהר כי במידה ומדד המחירים לצרכן עלה בשנה מסוימת בשיעור  

 בלבד.   3%, התמורה תגדל בשיעור של 3%העולה על  
 

   - 2אופציה 
אחת לשנה, התמורה תעודכן בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק  

 בשנה שחלפה.  
וה במידה  כי  בשיעור  מובהר  מסוימת  בשנה  עלה  הממוצע  שכר 

 בלבד.   3%, התמורה תגדל בשיעור של 3%העולה על  

 
 הבקשה נדחית 

 


