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 ( בע"מ 1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י 
 ועדת מכרזים 

 
  

 
 1/2020מכרז פומבי   –שאלות הבהרה מענה לפרסום   הנדון:  

 יעוץ חשבונאי  ילמתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ו           
 

 
עמוד   ס"דמ

בחוברת  
 המכרז  

הסעיף  
בחוברת  

 ז  המכר

 ה תשוב שאלה  

₪   5,000האם ניתן להפקיד אצלכם   נוסח ערבות  23 . 1
נקאי לצרף שיק ב  או לחילופין₪ 

 במקום הערבות הבנקאית ?  

 לא

רשמתם עד ה  -מועד הגשה      .2
זה יוצא יום שישי ,     31.1.2020

בשעה  30.1.2020האם הכוונה ל 
15:00 ? 

מדובר בטעות סופר. 
 המועד האחרון הינו עד

בשעה   30.1.2020ליום 
והכול בהתאם  15:00

 מכרזב לקבוע

3 . 
 
 
 

 אין שפורסם המכרז בנוסח 11.4 45

 דההצמ הפרשי לתשלום התייחסות

 .למדד

 לאורך יטבמי שרות לתת מנת על

 שכר את לעת מעת לעדכן יש, שנים

 השכר לעליית בהתאם העובדים

  באופן עולה אשר, במשק הממוצע

 .  השנים במהלך רציף

 עלול הדבר, כאמור מנגנון בהעדר

 הוהגב עובדים  לתחלופת לגרום

 ברמת אפשרית לפגיעה ובכך

 .השרות

 מנגנון למכרז להוסיף מבקשים אנו

 את ,שנה לחצי אחת, יעדכן אשר

 השכר לעליית בהתאם התמורה

 .במשק הממוצע

 להתאים לזוכה לאפשר יוכל זה צעד

,  העובדים שכר את לתקופה אחת

  כוח בשמירת לסייע יוכל אשר דבר

 .זמן  לאורך ומיומן   מקצועי אדם

ת לא א מתקבלההערה ל
 יבוצע שינוי בתנאי המכרז
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עמוד   ס"דמ 

בחוברת  
 המכרז  

הסעיף  
בחוברת  

 ז  המכר

 ה תשוב שאלה  

 שילמנו וקיבלנו את חוברת המכרז.   . 4
אמורים למלא את כל איך אנחנו 

ורפים  הטבלאות והנספחים המצ
 לחוברת?

 ?האם ניתן לשלוח קובץ וורד 

לא. יש למלא את החוברת 
שנרכשה פיזית במשרדי 
החכ"ל והכול בהתאם 

 ות המכרזלהורא

5 . 
 
 

אישור קיום   55-56
   ביטוחים

הטופס שצורף  לדברי סוכן הביטוח 
יש   1/12/19 -איננו תקין , החל מ

מפקח נוסח חדש בהתאם להוראת ה
 ,  על הביטוח

רצ"ב דוגמא לנוסח המעודכן. כיצד  
 יש לפעול? 

למכרז לא צורף נוסח של 
 אלא, אישור קיום ביטוחים

 . דרישות ביטוחנספח 
בהתאם להנחיות המפקח 

על הביטוח במשרד האוצר, 
רק חברות הביטוח רשאיות 

למלא, להפיק ולחתום על  
אישורי קיום ביטוחים רק 

זו הסיבה  בפורמט החדש.
שצרפנו למכרז נספח  

נוסח   ולא, דרישות ביטוח
 .אישור קיום ביטוחיםשל 

על המציע להעביר את 
 דרישות הביטוחנספח 

  55-56)נספח ג' עמודים 
למכרז( לידי סוכן/חברת 

הביטוח שלו והם אמורים 
להפיק לו את אישור קיום 
 .הביטוחים בפורמט החדש 

 
 


