
   לשכת גזבר    ותעיריית רחוב
 

   08-9392507': , פקס 08-9392501-2טלפון:      76442ד קורחובות מי  1111ת.ד  2ביל"ו רח' 
shagit@rehovot.muni.il 

1 

  
 

 3/10/2022תאריך: 
 לכבוד 

 מעייני ורוכשי המכרז 
 א.ג.נ.,

 
 

 לעיריית רחובות  שירותי ראיית חשבוןלמתן  2022/4מכרז פומבי מספר 
 

 לות הבהרה מענה לשא 
 

 
 "(: המכרז"ן:  להל) 2202/4מס'  זרמכל  בנוגעשהתקבלו תשובות לשאלות הבהרה להלן  

 
מס' 

 סידורי
מס'  שם המסמך

 עמוד
מס' 
 סעיף

 

 העירייה  נהמע בהרה הההשאלה/פירוט 

תנאי   1
המכרז  

והוראות  
 למשתתפים 

אינם תלויים   בוןשחראיית שירותי  )ה(  3 4
 ,בגודל הרשות ובהיקף תושביה

  או/ורבעוניים חות "דו עריכת 
  15,000של רשות בעלת שנתיים 

דו"חות  לעריכת תושבים, דומים 
בעלת    מקומית  של רשותכספיים 
כומים  ושבים, למעט הס ת 100,000

 דוחות.  קובים בהנ

ברור מדוע  לא ו  יםזהוהתוכן ות  המה
של   יכולתושמתנאי הסף משתמע 

מציע שנותן ייעוץ לרשויות קטנות  
מיכולתו של לת נופבהכרח  ,יותר

מציע שנותן ייעוץ לרשויות גדולות  
, עד כדי חסימת כניסתו להליך  בלבד

 .  המכרז

הרשויות במדינת ישראל  מספר 
  100,000לה על  שמספר תושביהן עו

ו  ב  באופן – תר ביוינו קטן  ה
סף האפשרות לעמוד בתנאי ה

בין   רת תחרות לא מאפש (כמעט)
 .  מציעים

לאור האמור לעיל נבקש לבטל  
ישה זו כי למציע תהיה לפחות  דר

  100,000ת  ובעל יותרשושתי 
 תושבים.  

מדובר   -שה הנ"ל  בהתייחס לדרי
  השולל,  ובלתי סביר  ףגור  סף תנאיב

לבצע  סוגלים  ציעים הממראש ממ
  )לשון המעטה( ת המכרזדובואת ע

 להשתתף  אפשרות,  במחיר תחרותי
ופוגעים בשיוויון ובתחרות  בו

 .  ההוגנת
 

בתנאי המכרז לעניין   א יחול שינויל
 זה.

ניסיון קודם במתן השירותים נשוא  
בסדר גודל קרוב  המכרז ברשויות 

  חיוני ו , הינ לזה של עיריית רחובות
פי הפעילות  קלב להי  ביותר בשים

מורכבות  ו  גודל, ברשויות גדולות
ים, היקף  התב"ר  השנתי, תקציבן

ההכנסות מהיטלים ואגרות, כמות  
  וכיו"בשל הרשות הבנק חשבונות 
ניסיון קודם  המחייבים    מאפיינים

 . בגוף דומה בהיקפו
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צמדת  ה 2
 התמורה 

ן כי לא  שפורסם צוי  המכרזבנוסח   - -
מדד  תבוצע הצמדה של התמורה ל

 כלשהו. 

רה  רים לצרכן עלה בצוהמחימדד 
ם האחרונים  ת בחודשימשמעותי

ה  ול ובמקביל עלות השכר הממוצע ע
 בשיעור ניכר מדי שנה.  

בהעדר מנגנון הצמדה, הזוכה 
רז צפוי לספוג שחיקה  במכ

משמעותית לאורך תקופת  
 .  ההתקשרות

ם כי  לאור האמור לעיל, אנו מבקשי
התמורה במכרז תעודכן אחת לשנה  

ירים לעליית מדד המחבהתאם 
ליית  לחלופין, בהתאם לע  לצרכן או

 . השכר הממוצע במשק
 

בתנאי המכרז כדלקמן:   יחול שינוי
  ,השניה להתקשרותהחל מהשנה  

תוצמד התמורה למדד המחירים 
לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה  

המדד הידוע ביום חתימת ההסכם, 
ובע הוא המדד הידוע  והמדד הק 

 . ד ביצוע התשלוםבמוע

ש להציג רו"ח  זה צוין כי י בתנאי סף )ד( 3 4 תנאי סף  3
עצת רואי  בעל רישיון מאת מו 

 . בון בישראלהחש

ן  כלכלאנו מבקשים לאפשר להציג  
  –של למעלה מ מקצועי בעל ניסיון 

רשויות  בעבודה מול שנה  20
 .המכרזא  חומים נשומקומיות בת

בתנאי המכרז לעניין   נוילא יחול שי 
 זה.

 
*** 

תי  וות חלק בלחייבות את כל משתתפי המכרז ומה מזה    במסמךפורטות  המ   רות ההבה  עמודים.  2כולל    זה   מךמס
ו/או הסתייגות  למשתתףולא תהיינה    ,ונספחיהםחוזה  ה,  פרד ממסמכי המכרזנ ה של  מקר ב.  ןלגביה  כל טענה 

התאמה אי  ו/או  שה  , סתירה  המכרז,  הז   במסמךאמור  הרי  בחוברת  האמור  על  מחוזה  ה   לרבות   גובר  לוא  על 
כשהוא    והצעתלעל נספחיו,    ,זה  מסמךרף  לצ  ף במכרזעל המשתת  .בעניין  העירייהל  ים ש ובפרוטוקול  םנספחיה

ם והבהרות מכל סוג שהוא  י טיעונ  . ההעירייו את  יחייבק, רק שינויים בכתב  . למען הסר ספויד-חתום כדין על 
 . העירייהבים את כל שאלה הועלו כלל( אינם מחייפה )כ-שהועלו בעל 

 
 ,כבוד רבב

 
 דניאלה ליבי 

 ית העירייה זברג
           

 __ _ _________ __ ___________________ ___: __________ עציהמתימת  ח
 

 העתקים: 
 י בנצי שרעב "מ רה"ע מר ם ומ"ר ועדת המכרזייו

 איר דהןמירייה מר עמנכ"ל ה
 עו"ד מיכל דגן יועמ"ש 
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