
 

1 
 

 
 

 17/11/19תאריך: 
 לכבוד

 בפניההמשתתפים 
 

 א.ג.נ.,
 

  1מס' מסמך הבהרות :  הנדון
 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני

 
 כללי:

יגבר המפורט  הפנייה,בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי  .1
 במסמך הבהרות זה.

והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו הפנייה מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .2
  .הפנייהכשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 

 :המשתתפיםלשאלות בנוגע  הבהרות מטעם המועצהלהלן 

 

הסעיף  מסד
 במכרז

 תשובה שאלה

1 

 ב' 2

אתם מבקשים יעוץ וליווי לצורך יישום 
במועצה  התוצרים של בניית המבנה הארגוני
מתוך כך והגברת האפקטיביות במועצה.  

האם החלק התכנוני של המבנה הארגוני 
 ותוצריו בוצע על ידי גורם ייעוצי אחר?

יובהר כי החלק התכנוני של המבנה 
הארגוני בוצע על ידי יועץ ארגוני עימו 

 המועצה התקשרה לצורך כך

2 

 2סעיף 
 ג-ב'

ב' אתם פורטים את הנושאים  2בסעיף 
השונים בהם אתם מבקשים לקבל ייעוץ. 

נושאים שונים. מאידך בסעיף  12אתם מונים 
ג' אתם מציינים כי היקף השעות החודשי  2

שעות  200שעות ולכל היותר  40על יעמוד 
בשנה. אנו מבקשים לקבל הבהרה אם 
הציפיה שלכם היא שהיועץ יתייחס למגוון 

ת, בהיקף הנושאים, ברמת עומק הנדרש
, מקריאת המפרט השעות המוגדר?  על פניו

לא לגמרי ברור כיצד ניתן במסגרת השעות 
האלה לתת מענה לכלל הנושאים שפרטתם. 

 יין. נודה להבהרה בענ

 200במסגרת המגבלה של יובהר כי 
שעות בשנה, המועצה תתעדף את 
הנושאים בגינם נדרש היועץ לתת 
שירות, הכל בהתאם לשיקול דעתה 

 וצרכי המערכת.

3 
 11סעיף 

 ד' 

בסעיף זה אתם פורטים את המרכיבים 
לפיהם יתקבל ציון האיכות של המציע. אחד 
ממרכיבי האיכות נוגע במספר העובדים 
המקצועיים אשר עומדים לרשות המציע 

מדובר ברכיב אחד מבין יתר 
הרכיבים לקביעת איכות. בגין רכיב 

נקודות. מדובר  10זה ניתן לכל היותר 
ברכיב מקובל בפניות מסוג זה ואין 
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הסעיף  מסד
 במכרז

 תשובה שאלה

לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, 
-8'. נק 5יוענקו למציע  -עובדים  5-3 :כלהלן

עובדים  9'. נק 7יוענקו למציע  -עובדים  6
 נק'.  10יוענקו למציע  -ומעלה 

 –ב'  2ההתקשרות כפי שמפורט בסעיף  היקף
שעות חודשיות ולכל  40ג' לפיו לא יעלה על 

בשנה מהוה מסגרת עבודה ליועץ  200היותר 
 . אחד עד שני יועצים לכל היותר

אם כך מדוע העובדה כי עומדים לרשות 
המציע עובדים רבים נוספים מהווה יתרון 

 קוד. ותוספת ני

ספק שהוא מעיד על איכויות של 
 המציע .

4 

 כללי
האם ניתן יהיה לקבל את המפרט , או לפחות 
את חלק הנספחים שצריך להשלים, בקובץ 

WORD? 

הבקשה נדחית. אין סיבה לקבלת 
המסמכים בוורד. את המסמכים יש 
למלא בכתב יד במקומות הרלוונטיים 

 ובהתאם להוראות הפניה.

5 

 מסמך ג'

ואילך: האם  8הסכם ההתקשרות", עמוד "
"היועץ" משמעותו "המציע" המוזכר 
ב"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ 

שבמונח ( ? נא לאשר 1ארגוני" )עמוד 
"היועץ" אין הכוונה ליועץ הארגוני של 
"המציע" אשר יעבוד בפרויקט מטעם 

 "המציע

הגוף ה"יועץ" המפורט בהסכם הינו 
ולא בהכרח  אשר הגיש את ההצעה

היועץ אשר יתן בפועל את השירות 
 למועצה.  

6 

 מסמך ו'
של ההזמנה )"מסמכים"(: האם  4בסעיף 

להוות המלצה כתובה של לקוח גם יכולה 
 ?"אסמכתא" לביצוע פרויקט

יובהר כי המלצה כתובה של לקוח 
יכולה להוות "אסמכתא" לביצוע 
פרוייקט ובלבד שהיא מפורטת דיה 
וניתן ללמוד ממנה מה השירות 

 שניתן, מועד מתן השירות וכו'.

7 
מסמך ג' 

 ב.2סעיף 

השרות במקצועיות,  ליתן ומתחייב"
 רצון לשביעות וברמה גבוהה בשקדנות

 היקף שיידרש".... המנהלת, בכל
 ".בתיאום הדדימבקשים להוסיף: "

 הבקשה נדחית. 

יחד עם זאת יובהר כי השירות יבוצע 
 בתיאום מול המועצה.

8 

מסמך ג' 
 ג' 7ס' 

 לא המועצה מתחייבת כי להוסיף מבקשים
הספק  מטעם ים/היועץ פעולה מול כל לעשות

 פעולה מעביד. כל-עובד ליחסי הקשורה
 מול אל רק או תעשה תימסר זה מסוג

 השירות את החברה המספקת

תחילה יצויין כי ההפניה לסעיף 
בהסכם לא רלוונטית למבוקש. בכל 

יובהר כי המועצה  -קשור למבוקש 
לא תידרש כלל לענייני יחסי עובד 
מעביד בכל הקשור לגוף שיספק לה 
את השירות ו/או לעובדים מטעמו 

ביד שכן לא יחולו יחסי עובד  מע
 למסמך ג'. 6כאמור בס' 
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מסמך ג' 
 ג' 7ס' 

 לבקשת סעיף המתייחס להוסיף מבקשים
למועצה, גם  שירותיו מתן לסיים את היועץ

 מצד תביעה יום, ללא כל 30 של כן, בהתראה
 המועצה

הבקשה נדחית. השירות יסופק 
בהתאם למסמכי הפניה והוראות 

 ההסכם )מסמך ג'(
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הסעיף  מסד
 במכרז

 תשובה שאלה

מסמך  10
ג', סעיף 

 ג'8

יום ולא כפי  30שוטף +  של תשלום מבקשים
 שצויין 

 הבקשה נדחית. 

לא יחול שינוי באופן תשלום 
 התמורה.

11 

מסמך ג' 
 9סעיף 

 או/ו פיצוי היועץ לכל זכאי יהיה לא כן כמו"
 תקופת בתוך ההסכם בגין סיום שפוי

 אם שהיא, אף מכל סיבה לפניה או ההסכם
 המועצה" י"ע הופסקה העבודה

 אותו לסייג המשפט או את להסיר מבקשים
 ונמצאה במידה שיפוי/ שיאפשר פיצוי באופן

 פעילות שבוצעה מכוח לכך, או הצדקה
 שניתן. דין פסק או מכוח שיפוי ומצדיקה

 הבקשה נדחית. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף

12 

מסמך ג' 
 15סעיף 

 לספק המועצה תודיע כי להוסיף מבקשים
 אירוע או תביעה עם קבלת מיד השירות

 או קיזוז, ולנהל ביחידות להצריך העלולים
 אירוע/התביעה נגד את ההגנה במשותף

הבקשה מתקבלת באופן בו המועצה 
יום מראש לפחות על  14תודיע ליועץ 

כוונתה לבצע קיזוז והסיבה לקיזוז, 
ותאפשר ליועץ להעלות טענותיו 

 בעניין.

13 

ידי מדוע אין עדיפות לחברה הנשלטת על  
 נשים כמקובל במגזר הציבורי?

יובהר כי פניה זו אינה כפופה לדיני 
המכרזים. כמו כן, על המועצה 
המקומית לא חלה חל חוק חובת 
המכרזים בו מצויה ההוראה 

 הרלוונטית אליה אתם מפנים. 

14 
האם האפשרות להארכת  -א 5סעיף  

 ההתקשרות היא באותו מחיר?

התשובה חיובית. הארכת ההסכם 
כולל של הפניה, תהא באותם תנאים 

 התמורה.

15 

 

)תנאי סף( פרק א'  3במסמך ההצעה סעיף 
הנכם קובעים שהמציע יהיה "עוסק מורשה" 
לעניני מס ערך מוסף ...וכו'. מדוע לא צויין 
שזו יכולה להיות גם חברה בע"מ, אשר גם 
 היא מורשית לצורך מס ערך מוסף. אנא

 הבהרתכם

יובהר כי גם חברה בע"מ נדרשת 
להיות עוסק מורשה לעניין מע"מ. 
למען הסר ספק, אין מניעה שחברה 
שמחזיקה באישורים הנדרשים, תגיש 

 הצעתה לפנייה זו.

16 
מסמך 

א' סעיף 
4 

 4מה הכוונה בסעיף  ינים להביןאנחנו מעוני
 ה 4א ומה זה שונה מסעיף 

התשובה נלמדת בנוסח תתי 
נה לנספח אחר הסעיפים. כל סעיף מפ

במסמכי הפניה. יש לצרף את מלוא 
המסמכים והנספחים הנדרשים 
 כשהם חתומים כנדרש על ידי המציע

17 
מסמך 

.ג' 4 -א'
דרישת –

 מסמכים

נבקש להבהיר כי תצהיר המציע בדבר עמידה 
בתנאי הסף, המפרט גם את ניסיון המציע 

יבוריים, בשירותי ייעוץ ארגוני גם לגופים צ
דיי בו כדי להוות אסמכתא כנדרש בסעיף זה. 
יובהר כי צירוף הסכמי התקשרות עם 
לקוחות איננו אפשרי לאור העובדה כי 

 הסכמי התקשרות אלו הינם חסויים

תצהיר בלבד ללא אסמכתאות נלוות 
לא יכול לשמש אסמכתא. ככל שלא 
ניתן לצרף הסכמי התקשרות עם 
לקוחות, ניתן לצרף חשבוניות ו/או 

 לעיל  6המלצות כאמור בהבהרה מס' 

 בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה


