מועצה אזורית עמק הירדן
גזבר המועצה
 71אוקטובר 7171
כ"ז תשרי ,תשע"ח
סימוכין517273 :
הנדון  :תשובות לשאלות הבהרה בנושא מכרז רוח-מכרז מספר 7.02/9.03
שלום רב,
להלן תשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו בנוגע למכרז מספר :5102/7171
שאלה מספר 0
האם ישנה מניעה שזהות המציע תהיה משרד המומחה לשירותים הנדרשים במכרז וחלק
ממנהליו הינם רואי חשבון?
תשובה מספר 7
אין כל מניעה
שאלה מספר 9
היקף ניסיון מנהל מחלקת הנהלת חשבונות:
ישנה סתירה במסמכי המכרז בנוגע להיקף הניסיון הנדרש -
בפרק תנאי המכרז  ,סעיף  0ב  ,נדרש לפחות  7שנות ניסיון0
לעומת זאת ,בסעיף 05א , )9( 050נדרש לפחות  5שנות ניסיון0
מהו היקף הניסיון הרלוונטי?
תשובה מספר 7
היקף הניסיון הרלוונטי תלוי בהשכלת המועמד ,כמופיע בעמוד  ,5סעיף 07ב:
השכלה

בצירוף ניסיון מקצועי מוכח

מנהלת חשבונות
סוג  7לפחות

 5שנים כמנהל מחלקת הנהלת חשבונות
ברשויות מקומיות

תואר ראשון בכלכלה
ו/או רו"ח

 3שנים כמנהל מחלקת הנהלת חשבונות
ברשויות מקומיות

חסר השכלה פורמלית

 1שנים כמנהל מחלקת הנהלת חשבונות
ברשויות מקומיות

שאלה מספר 7
הצמדת התמורה:
בנוסח המכרז שפורסם אין התייחסות להצמדת התמורה0
על מנת לתת שרות מיטבי לאורך שנים ,יש לעדכן מעת לעת את שכר העובדים בהתאם לעליית
השכר הממוצע במשק ,אשר עולה באופן רציף במהלך השנים0
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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מועצה אזורית עמק הירדן
גזבר המועצה
בהעדר מנגנון כאמור ,הדבר עלול לגרום לתחלופת עובדים גבוהה ובכך לפגיעה אפשרית ברמת
השרות0
אנו מבקשים להוסיף למכרז מנגנון אשר יעדכן ,אחת לחצי שנה ,את התמורה בהתאם לעליית
השכר הממוצע במשק0
צעד זה יוכל לאפשר לזוכה להתאים אחת לתקופה את שכר העובדים ,דבר אשר יוכל לסייע
בשמירת כוח אדם מקצועי ומיומן לאורך זמן0
נודה על התייחסותכם החיובית לבקשתנו 0
תשובה מספר 5
המועצה חשבה על הנושא ,ועל פי המכרז ,התמורה השנתית לזוכה במכרז תועלה מידי שנה
בהיקף של  7% ,במטרה לתת מענה לנושא0
שאלה מספר 4
ברצוננו לקבל הבהרה בנוגע להיקף המשרה  /היקף השעות הנדרש מרואה החשבון 0
תשובה מספר 4
אם הכוונה בשאלה היא לכמה שעות יידרש רו"ח להיות נוכח במשרדי המועצה ,אומדן השעות
הנו כ  4שעות בחודש ו כ  31שעות בשנה0
יחד עם זאת ,מדובר באומדן בלבד0
שאלה מספר 5
בסעיף ( 03יד) למסמכי המכרז נדרש לצרף אישור רו"ח למחזור כספי  -ע"ג מסמך ה' 7למכרז0
לבדיקתי ,לא קיים מסמך ה' 7בחוברת המכרז 0האם נדרש לצרף אישור רו"ח בנוסח חופשי ,או
שלא לצרף כלל?
תשובה מספר 3
יש לצרף אישור רו"ח בנוסח חופשי
***לתשומת לב החברות השואלות ,אני מסב את תשומת ליבכן לכך כי רכישת חוברת המכרז הנה תנאי
מחייב להשתתפות במכרז ,ואין להסתפק בכתב תשובות זה כהוכחה להשתתפות במכרז0

בברכה,
זאב זימל
גזבר המועצה
העתק:
דודו פרץ ,מנכ"ל המועצה
עו"ד גולן לוי ,יועמ"ש
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