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 א תשפ" ' בשבטד
 2021בינואר  17       

 
 לכבוד

 מעייני ורוכשי המכרז 
 

 14/2020מכרז פומבי מספר 
 למתן שירותי חשבות שכר עובדי הוראה לעירייית רחובות

 
 מסמך הבהרות  

 
במלואו  הועלה  ז  קובץ המכר,  2021חודש ינואר  מהלך  שחל ב  לאור הסגר בשל נגיף הקורונה מובא לידיעתכם כי  

 .ן בלבדלצורך עיו רייהלאתר העי
 . הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה מובהר, כי

 
 "(:  המכרז)להלן: " 14/2020להלן פירוט הבהרות למסמכי מכרז מס'  

 
 ה רייהעימענה  שאלה )כפי שהתקבלה בעירייה( מס'  

בין   1 סתירה    9סעיף  ל  (י"ג)5סעיף  קיימת 
 . זחוברת המכרל  29בעמ' 

נדרשת התייצבות  י"ג    –  5בסעיף   כי  מצוין 
של   שבועית  במתכונת  העירייה    5 במשרדי 

אגף   מנהלת  עם  בתאום  בשבוע,  ימים 
בעירייה.  בסעיף    החינוך  זאת,    9לעומת 

מסגרת העבודה הנדרשת במשרדי  מצוין כי  
   שעות חודשיות. 150הרשות הינה 

נבקש לבחון את האפשרות לגמישות באופן  
העבודה  150יצוע  ב בהתייצבות    שעות 

ביצוע  במשרדי   לצורכי  בהתאם  העירייה, 
המיטבי. באופן    -)לדוגמא    העבודה 

נעשית קליטה מסיבית של   בחודשים שבהן 
עבו ימי  ייתכנו  יותר  מורים,  ארוכים  דה 

יקוזזו   אשר  נוסף  אדם  כוח  של  ובסיוע 
 החודש(. ימים אחרים באותוב

 מכרז. לא יחול שינוי בתנאי ה הבהרה:
 

סעיפים   הוראות  בין  בדף    9-ו  י"ג() 5אין סתירה 
 לחוברת המכרז. 29

כי   מובהר  זאת  שיקול  עם  בלבד,  ולה  לעירייה, 
דעת בקביעת ימי ההתייצבות בעירייה במסגרת  

בהן  שעו  150מכסת   החודשיות  העבודה  ת 
הזכיין ו מחוייב  ההתייצ,  במשרדי  בות  זכיין 

א תאב  תהיה   העירייה מנהלת  עם  החיום  נוך  גף 
 פ"י דרישותיה. וע

את   2 שסולקת  הסדרים  חברת  ישנה  האם 
הסוציאליים?   התנאים  בגין  התשלומים 

 ואם כן מי היא? 

סעיף    הבהרה: ג'  ו(  )ט"5עפ"י  )מסמך  לחוזה 
עמוד  למ המכרז(,  המכרז,    29סמכי  לחוברת 

טיפול  גם  כוללים  המכרז    נשואהשירותים  
 . פות השונותבממשקים מול הקו 

 
ה  3 מתבצע  נשוא    תשלוםמתי  השירות  עבור 

 המכרז?
ג'  21סעיף    הבהרה: )מסמך  למסמכי    לחוזה 

המכרלחו  33  עמוד  ,(המכרז את    ,זברת  קובע 
    -כדלקמן פן תשלום התמורה או
 
מה" יאוחר  ולא  חודש  כל  בחודש,    5  -בתחילת 

ה  בגין    חשביגיש  חשבון  שירותי  למנהלת  מתן 
ב שחלףהחשבות  פירוט    , חודש  שירותי  בצרוף 

   קו.החשבות שסופ
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 ה רייהעימענה  שאלה )כפי שהתקבלה בעירייה( מס'  
יכל   איחשבון  המנהלת,  ידי  על  תהא  בדק  שר 

לאשר  תיקונו,  במלואו    ורשאית  את  לדרוש  או 
 וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  בתוך ת יועבר  שר ע"י המנהלכל חשבון ככל שאו
 ת העירייה.  ולאישור גזברמיום קבלתו  ימים   7

ידי גזברות העירייה ל  בכפוף   אישור החשבון על 
מתום    יום  45  עדהמאושר    ישולם חלק התמורה

 " א החשבון לעירייה.החודש שבו הומצ
 

התמו 4 של  הצמדה  קיימת  לשכהאם  ר  רה 
כן    הממוצע  במשק או לכל מדד אחר? ואם 

 ? המדד מהו

להוראות    הרה:הב לחוזה    20סעיף  בהתאם 
המכרז(  למסמכי  ג'  ברת  לחו  33עמוד    ,)מסמך 

ביצהתמורה  ,  המכרז עבור  וע  שתשולם 
ההשירותי נשוא  לשכר    חוזה ם  צמודה  אינה 

 צע במשק או לכל מדד אחר.הממו
  

ב 5 לחתום  ניתן  כל  רהאם  על  תיבות  אשי 
 ך וכל עמוד ממסמכי המכרז?מסמ

   .מקובל הבהרה:
על    אשי תיבותלחתום בר  ובהר כי מציע רשאימ

ובחתימה מלאה כולל    ,סמכי המכרזכל דף של מ
מורשי   הת חת החתימת  וחותמת  בכל  ימה  אגיד 

ס  בות בטופלר  ,חתימת המציעמקום בו נדרשת  
 . ההצעה )מסמך ב'(

 
 

 הצעתו. בחשבון בהגשת  ןההבהרות שלעיל מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביא 
 

 בחתימה וחותמת, בשני עותקים להצעתו במכרז.ה, חתום על ידו לצרף מסמך זעל המציע במכרז 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 צוקרמן אפרת
 מנהלת אגף חינוך 

 
 
 
 
 

 ___ : ___________________________________________ המציעחתימת  
 
 
 


