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 עבור  למתן שירותי הנהלת חשבונות, חשבונאות וחשבות

 עיריית כפר יונה
 

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים 
 פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה.

 
 

 העירייהתשובת  נוסח השאלה סעיף מסמך/נספח מס"ד
 –מסמך א'   .1

ההזמנה 
להציע 
 הצעות

 האם יש צורך לציין את שמות  2.2
 העובדים המקצועיים כמפורט 

 2.2.2-ו 2.2.1הסעיפים -בתתי
ולצרף קו"ח ו/או תעודות 

 השכלה?
 

 לא. 
 

עוסק בשלב שלאחר  2.2סעיף 
הזכייה והוא חלק 
מתמצית/ריכוז עיקרי 

 ההתקשרות עם הזוכה.

 –מסמך א'   .2
ההזמנה 

להציע 
 הצעות

 –נבקש הבהרה לגבי הסעיף הנ"ל  3.3.4
 נראה כי הוא לא נרשם במלואו.

רשום במלואו והוא  3.3.4סעיף 
התנאים  4-מהווה את אחד מ

שעל ראש הצוות המוצע לעמוד 
ף שלא הצהיר על תבהם. משת

או חקירה המתנהלת הרשעה 
כנגד ראש הצוות רואים אותו 

 כאילו עומד בתנאי.
   

 –מסמך א'   .3
ההזמנה 

להציע 
+  הצעות

מסמך ב' 
)הצהרת 

 המשתתף(

 , המשתתף  הצהרת-במסמך ב' 5.8
 על איזו מההצהרות יש להחתים 
 עו"ד במקרה של שותפות רשומה 

 כדין?

 –ים את "אישור עו"ד תיש להח
 להגשת הצעה על ידי תאגיד".

 –מסמך א'   .4
ההזמנה 

להציע 
 הצעות

 "כלל המסמכים לעיל מודפסים  5.10
 בעותק אחד וכן סרוקים על גבי 

 האם  –(" USBמדיה מגנטית )כונן 

 USB-הכוונה לצרף על גבי התקן ה

 אחד הכולל את כלל  PDFקובץ 
 המסמכים המודפסים?

 כן.

 –נספח ג'   .5
שמירה על 

 סודיות

האם יש לחתום על הנספח כחלק  
 מהגשת מסמכי המכרז או רק 

 הזכייה במכרז?לאחר 

המציע יחתום על נספח ג' כבר 
בשלב הגשת ההצעה. כן יחתמו 

סמך ראש הצוות ורואה מעל ה
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 העירייהתשובת  נוסח השאלה סעיף מסמך/נספח מס"ד
החשבון השותף האחראי )כל 

 אחד בנפרד(

 – נספח ד'  .6
 הצעת מחיר

 
 

 נספח זה מהווה חלק מההסכם 
 אשר נחתם רק לאחר הודעת 

 הזכייה במכרז.
  -לדעתנו, יש לצרף את נספח ד'
 הצעת המחיר כחלק ממסמכי 

 המכרז תחת "מסמך ד' " בכדי 
 שתהא הפרדה בין מסמכי המכרז 

 שהינם חובה לבין הנספחים 
 המהווים חלק מההסכם.

 

יש למלא את נספח ד' המהווה 
 במלואואת טופס הצעת המחיר 

 –כבר בשלב הגשת ההצעה 
 חובה!

 
מהווה את הצעת המחיר  ד'נספח 

למכרז וכן משמש במסגרת 
את הבסיס לתשלום  ההסכם

 התמורה.
 

למען הסר ספק יש לחתום על כל 
עמוד ועמוד במכרז לרבות 
בהסכם בראשי תיבות וכן 
לחתום בהסכם בסופו במקום 
המיועד לכך באופן שבו ככל 

יהא  ,שמשתתף יוכרז כזוכה
צורך בחתימת העירייה בלבד 

 לצורך מימוש ההתקשרות.
   

 
    
 

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת  .1
להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה להנחות היסוד של השואל או 

 העירייה הן אלו שתחייבנה.לאמור בשאלה ורק תשובות 
 

ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז .2
 המכרז

 
בהתאמה על  ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי .3

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

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי. .4
 

ידי -על על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד .5
 החתימה מטעמם.מורשי 
 

 
 שם המציע :______________________

        טלפון: _________________________


