המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN
לשכת מנכ"ל

יב' שבט תשע"ז8.2.2017 ,

מענה לשאלות הבהרה והבהרות להליך
פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי תהליכי רכש ו/או קידום פרוייקטים
עמוד/
נספח
1

סעיף

פרוט השאלה

מענה  /הבהרה

1.1

לא רלוונטי

יימחקו המילים" :בתחומי חינוך ורווחה".

2

3.1

מבקש לשנות ניסיון של  2שנים
אחרונות במקום  4שנים
אחרונות.

הסעיף יירשם כדלקמן :למציע ניסיון של  3שנים
לפחות בטיפול ברכש בהיקף מצטבר של
 ₪ 500,000לשנה.
עבודה עם רשות מקומית תהווה יתרון.

נספח
א'
לתנאי
הפנייה-
הצעת
המציע

3

ניסיון המציע :נבקשכם לשקול
להרחיב את הניסיון הנדרש לא
רק לרשות מקומית אלא גם
לגוף ציבורי.
להפחית את היקף הפעילות
הכספית מול הרשות/גוף ציבורי
ל.₪ 100,000-
מבקש להחריג לסעיף נפרד
בהצעה  -הוצאות נסיעות וביטול
זמן

לא מקובל

התייחסות להוראות ההסכם
-18ח'
-19א'
3

3

7.2

6

הואיל
1
5

מבקש לבטל סעיף זה
מבקש לשנות לתנאי תשלום
שוטף 15+
מהי מהות השירותים?

מבקש לציין מהי תקופת
ההתקשרות לתקופה הנוספת
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יבוטל אך ביחס לתקופה שלאחר הפסקת
ההעסקה
לא מקובל
ביצוע מיפוי הצרכים ,הכנת מפרטים ו/או אומדנים
לצורך מכרזים  /וועדות רכש וקשר עם ספקים
כגון :תיכון  /חטיבה ביניים /גן ילדים  -מבחינת
הצטיידות לכיתות ,מעבדות ,מחשבים ,מקרנים,
תשתיות התקשורת ,וכו'
הצעת המציע הינה נספח א'
הגדרת השירותים הינה כהגדרתם בסעיף ,1.1
עמ'  1לפניה.
יתווסף סעיף .5א .כדלקמן:
ההסכם יתחדש מאליו לשנה אחת נוספת ,ובסך
הכל ארבע תקופות נוספות של שנה כל אחת,
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בתנאים זהים לתנאי הסכם זה אלא אם הודיעה
המועצה ליועץ ,עד  30יום טרם תום תקופת
ההסכם )או האופציה( על אי חידוש ההסכם.
למרות האמור בסעיף זה ,הזכות בידי המועצה
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק,
לסיים את תוקפו של ההסכם ולבטלו בכל עת,
לאחר שהודיעה על כך בכתב ליועץ ,לפחות 30
יום לפני מועד הביטול.
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