
 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  5מתוך  1עמוד 
   

 

28/11/2021 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז

 באמצעות: דוא"ל / אתר המועצה
 

 שלום רב,

 לשירותי שכר, מינהל כספי וזכאות 8/2021מכרז פומבי הנדון: 

 עדכון כתב הצעת המחיר ,תשובות לשאלות הבהרהעדכון מועדי המכרז,  – 1הודעת המועצה מס' 

, יש להגיש את מתוקןהצעת המחיר כתב  – 4להודעה זו מצורף נספח ב/ :במסמכי המכרזעדכון 

 ג הנספח הנכלל בחוברת המכרז."ולא ע ג הנספח המתוקן,"הצעת המחיר ע

 

 להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

 תשובת המועצה נוסח השאלה סעיף/פרק מסמך/נספח עמוד #
 המועד האחרון להגשת הצעות: 2סעיף  מסמך א' 4 .1

נבקש לדחות את מועד ההגשה 

האחרון בשבועיים, לתאריך 

23/12/2021. 

 הבקשה מקובלת

  

 

"היקף כספי של  -בעמודה בטבלה  2סעיף  8נספח א/ 23 .2

  -ההתקשרות" 

האם הכוונה לתקציב השנתי האחרון 

 של הרשות?

המציע לא ידרש למלא נתון 

 זה.

נראה שנפלה טעות סופר בתיאור  3סעיף  מסמך ב' 30 .3

  -השירותים הנדרשים במכרז 

"אספקת שירותי  -צריך להיות כתוב 

 שכר, מינהל כספי וזכאות".

"הספקת שירותי הספקה,  -ולא 

תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע... 

 תרבות ורווחה"

 

ההבהרה מקובלת נוסח סעיף 

 למסמך ב' ישונה ויהיה: 3

 :השירותים. 3"

השירותים אותם מתחייב 

הספק לבצע הינם הספקת 

שירותי שכר, מינהל כספי 

וזכאות כמצורף וכמפורט 

, 1במפרט המצ"ב כנספח ב/

ם וחלק ומהווה נספח להסכ

בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל 

מסמכי המכרז המצורפים בזה 

ומהווים נספח להסכם וחלק 

 בלתי נפרד ממנו, בכלל."



 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  5מתוך  2עמוד 
   

 

 תשובת המועצה נוסח השאלה סעיף/פרק מסמך/נספח עמוד #
 הצמדת התמורה: 5סעיף  מסמך ב' 31 .4

בנוסח המכרז שפורסם לא קיים 

אזכור לביצוע הצמדה של התמורה 

 למדד כלשהו.

מדד המחירים לצרכן עלה מתחילת 

 .1.5%, בשיעור של 2021

עלות השכר הממוצע עולה בשיעור 

 . 3% -שנתי ממוצע של כ

 

בהעדר מנגנון הצמדה, הזוכה במכרז 

צפוי לספוג שחיקה משמעותית לאורך 

 תקופת ההתקשרות. 

מנגנון הצמדה כאמור לעיל, יאפשר 

לזוכה במכרז לתת לעובדים תוספות 

שכר אחת לתקופה ולהתאים את 

מעת שכרם לעדכוני שכר שיהיו במשק 

לעת,  ויאפשר בשמירת כוח אדם 

איכותי, מקצועי ומיומן לאורך זמן 

 הנותן שירות למועצה.

 

לאור האמור לעיל, אנו מבקשים כי 

התמורה במכרז תעודכן אחת לשנה 

בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן 

או לחלופין, בהתאם לעליית השכר 

 הממוצע במשק. 

 

אנו מבקשים כי תוסיפו למכרז את 

  הצעות המצ"ב :אחת ה

  - 1אופציה  

אחת לשנה, התמורה תעודכן בהתאם 

 לעליית מדד המחירים לצרכן. 

מובהר כי במידה ומדד המחירים 

לצרכן עלה בשנה מסוימת בשיעור 

, התמורה תגדל בשיעור 3%העולה על 

 בלבד.  3%של 

 5.2בהמשך לאמור בסעיף  

 בהסכם יתווסף הנוסח הבא:

"למרות האמור לעיל ומבלי 

לגרוע ממנו מובהר בזאת כי 

התמורה שנקב הספק בהצעתו 

 24תהיה בתוקף למשך 

חודשים ממועד החתימה על 

 -הסכם זה. החל מהחודש ה 

תעודכן התמורה בשיעור  25

ההפרש שבין מדד המחירים 

לצרכן שהיה תקף במועד 

החתימה על ההסכם לבין מדד 

 24 -זה שיהיה תקף בחודש ה 

להתקשרות ובכל מקרה 

. 2%בשיעור שלא יעלה על 

התמורה המעודכנת תהיה 

 12תקפה ללא שינוי למשך 

החודשים שממועד העדכון. 

להסכם  37 -החל מחודש ה 

חודשים לאחר מכן עד  12וכל 

לתום ההסכם תעודכן 

התמורה כאמור בשיעור 

ההפרש שבין מדד המחירים 

לצרכן שהיה תקף במועד 

בין מדד זה להקודם העדכון 

חודשים  12שיהיה תקף 

לאחריו ובכל מקרה בשיעור 

. התמורה 2%שלא יעלה על 

המעודכנת תהיה תקפה ללא 

החודשים  12שינוי למשך 

 שממועד העדכון."

 



 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  5מתוך  3עמוד 
   

 

 תשובת המועצה נוסח השאלה סעיף/פרק מסמך/נספח עמוד #
  - 2אופציה 

אחת לשנה, התמורה תעודכן בהתאם 

ה לעליית השכר הממוצע במשק בשנ

 שחלפה. 

מובהר כי במידה והשכר הממוצע עלה 

, 3%בשנה מסוימת בשיעור העולה על 

 בלבד.  3%התמורה תגדל בשיעור של 

נבקש להוריד את סכום הפיצוי  14.1סעיף  מסמך ב' 35 .5

 ₪. 500 -המבוקש ל

 הבקשה לא מקובלת

 -למחוק את המשפט נבקש  14.2סעיף  מסמך ב' 35 .6

"התקשרה המועצה עם ספק אחר 

כאמור יפצה הספק את המועצה 

בפיצוי מוסכם בשיעור עלות השרות 

 תקורה". 25%בתוספת 

 הבקשה לא מקובלת

 -נבקש לתקן את שעות העבודה ל  7.1סעיף  1נספח ב' 45 .7

 , כמקובל במועצה כיום.8:00-16:00

 הבקשה לא מקובלת

נבקש לבטל את הדרישה כי היעדרות  7.6סעיף  1נספח ב' 45 .8

מתואמת עם המועצה תקוזז 

 מהתמורה החודשית.

  הבקשה לא מקובלת

מובהר בזאת כי המכרז הוא 

לרכישת שרותים שעל הספק 

לספק ברצף ללא קשר לזמינות 

עובדיו. וככל שנבצר מעובד 

הספק מלספק שרות יספק 

הספק את השרות באמצעות 

 עובד שווה ערך אחר.

מובהר בזאת שככל שלא 

יסופק שרות בהיקף מלא 

יקוזז מהתמורה שתשולם 

לקבלן שווי היקף השרות שלא 

סופק בפועל, אלא אם כן 

קבעה גזברית המועצה מראש 

 ובכתב אחרת וזאת לגופו 



 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  5מתוך  4עמוד 
   

 

 תשובת המועצה נוסח השאלה סעיף/פרק מסמך/נספח עמוד #
 -נבקש למחוק את המשפט  7.7סעיף  1נספח ב' 45 .9

"היעדרות של נותן השירותים מטעם 

פעמים בשנה ( 3הספק מעבר לשלוש )

יחשב הדבר הפרה יסודית של 

"הפרות  14ההסכם, כאמור בו בסעיף 

 ופיצויים".

 . יתוקן לנוסח הבא:7.7סעיף 

בכל מקרה של העדרות נותן 

שרות מטעם הספק, בתחום 

המינהל הכספי, מכל סיבה 

ימי  5שהיא מעבר לשבוע )

עבודה(, יספק הספק למועצה 

ממלא מקום, בעל כישורים 

למילוי אותו  וותק כנדרש

התפקיד במכרז זה החל מיום 

העדרות (. 4ההעדרות הרביעי )

של נותן השרותים מטעם 

הספק למשך העולה על שבוע, 

כאמור לעיל,  מעבר לשלוש 

יחשב הדבר  ( פעמים בשנה3)

הפרה יסודית של ההסכם, 

 "הפרות 14כאמור בו בסעיף 

 ופיצויים".

"רק  -בסיום הסעיף נבקש להוסיף  7.9סעיף  1נספח ב' 45 .10

במקרה שההיעדרות נמשכה מעבר 

 לשבוע ימי עבודה".

הרי בסופו של דבר, העבודה מתבצעת 

 עם חזרתו של העובד מהחופשה.

 הבקשה לא מקובלת

 -נבקש להוסיף תת סעיף  7סעיף  1נספח ב' 45 .11

"ההתחשבנות בגין היעדרויות 

העובדים תיעשה בסוף שנה, לאחר 

חופשה שנתית  שייבדק כנגד צבירת

 המגיעה לעובד על פי חוק".

 הבקשה לא מקובלת

 8"יום עבודה ייחשב  -נבקש לתקן  8.2סעיף  1נספח ב' 45 .12

 שעות" , כמקובל במועצה כיום.

 הבקשה לא מקובלת

 -סעיף א'  4נספח ב' 48 .13

 טבלה

  -בטבלה  1-6בשורות 

האם המחירים הנקובים יתעדכנו 

לשינוי בותק / לאורך הזמן בהתאם 

 השכלה של העובדים?

התמורה תשולם בהתאם 

ק והכשרת העובדים לות

כמפורט  במהלך ההתקשרות

 בכתב הצעת המחיר



 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  5מתוך  5עמוד 
   

 

 תשובת המועצה נוסח השאלה סעיף/פרק מסמך/נספח עמוד #
טבלאות  4נספח ב' 48 .14

בסעיפים 

 א+ב

 -האם 

כמות שנתית ₪ = מחיר מוצע לכמות 

 ₪ ?מחיר יחידה מוצע  Xמשוערת 

 כן.

טבלה  4נספח ב' 48 .15

 -בסעיף א 

 7שורה 

האם מחיר היחידה המירבי המצוין 

משרה  60%עבור חשב השכר הוא לפי 

 משרה? 100%, או לפי 

60% 

 -סעיף א'  4נספח ב' 48 .16

 טבלה

המחירים הכתובים במכרז נמוכים 

ביותר ביחס לתנאי ההעסקה 

המעודכנים הקיימים בשוק העבודה 

 כיום.

 

נבקש לעדכן את מחיר היחידה 

 -המירבי בסעיפים הבאים 

שנות  3עד  2מנה"ח סוג  -1שורה 

 ₪. 12,000 -ניסיון כמנה"ח 

שנות  3מעל  2מנה"ח סוג  - 2שורה 

 ₪. 14,000 -ניסיון כמנה"ח 

 ₪. 12,000 -חשב שכר  - 7שורה 

 ₪. 9,000 -רו"ח  - 8שורה 

נספח נוסח עדכני של מצ"ב 

נספח התמורה כתב  - 4ב/

אותו יש לצרף  הצעת המחיר

להצעת המחיר כשהוא ממולא 

 וחתום כנדרש.

נוסח זה יצורף לנוסח המקורי 

אותו אין למלא אך יש 

 להשאיר בחוברת המכרז.

 

 

 עדכון בדבר מועדי המכרז:

 .12:00עד השעה  23/12/2021ליום ה' המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ידחה 

כפר  18שבמשרדי המועצה, רח' קרן היסוד את ההצעות יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים 

 שמריהו, הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

 

 על מועד פתיחת תיבת המכרזים תפורסם הודעה בהמשך.

 .יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע

 

  בברכה,

 

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים    

 



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 8/2021מכרז פומבי מספר 

 לשירותי שכר, מינהל כספי וזכאות

 

 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 52מתוך  51עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

  15:10 25/11/2021 : לפרסום  0.6 גרסה 
 

 גרסה עדכנית - כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 4נספח ב/

 להלן הצעתנו לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל. .1

לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד, ואין בהן כדי לחייב ידוע לנו כי כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן  .2

או להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות, וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות אשר בוצעה 

 בפועל כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי המועצה.

ת כל העלויות הציוד, כח המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים א .3

 האדם, החומרים, המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע העבודות.

 להלן התעריפים המוצעים על ידי לשירותים לפי מכרז זה: .4

 שירותים שוטפים .א

 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס'
מחיר 
 יחידה

 ₪ מרבי

כמות 
שנתית 
 משוערת

מחיר 
 מוצע יחידה
₪ 

מוצע מחיר 
 ₪ לכמות

שנות נסיון  2עד  2ח סוג "מנה  .1

 .כמנהל חשבונות

 1.0 -חודש
 משרה

10,000 12   

שנות נסיון  2מעל  2ח סוג "מנה  .2

 .כמנהל חשבונות

 1.0 -חודש
 משרה

12,000 12   

שנות נסיון  2עד  3ח סוג "מנה  .3

 ברשות מקומית. כמנהל חשבונות

 1.0 -חודש
 משרה

12,000 12   

שנות נסיון  2מעל  3ח סוג "מנה  .4

  .ברשות מקומיתבניהול חשבונות 

 1.0 -חודש
 משרה

14,000 12   

שנות נסיון  5מעל  3ח סוג "מנה  .5

  .ברשות מקומיתבניהול חשבונות 

 1.0 -חודש
 משרה

16,000 12   

שנות נסיון  5 מעל 3ח סוג "מנה  .6

בניהול חשבונות של רשות מקומית 

כמנהל  שנות נסיון  2לפחות מתוכם 

, 3כמנה"ח סוג  חשבונות ראשי

 עריכת דוחות כספיים,לרבות 

 1.0 -חודש
 משרה

18,000 12   

 0.6-חודש משרה 60%, מחיר חודשי חשב שכר  .7
 משרה

10,000 12   

 0.3 -חודש משרה 30%, מחיר חודשי רו"ח  .8
 משרה

7,500 12   

  לא כולל מע"מ:₪ סה"כ 
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 חתימה וחותמת המציע

  15:10 25/11/2021 : לפרסום  0.6 גרסה 
 

 לא לשקלול – )אופצינאליים( מזדמניםשירותים  .ב

 מובהר בזאת כי כדלקמן:

ושלא  כשרותים מזדמנים כאמור במכרז זה, ,דרש לשרות על פי שעות או ימי עבודהיככל שהמועצה ת (1

יגזר תעריף השעה / יום העבודה מהתעריפים בהם  תומחרו באופן פרטני על ידי הספק בכתב הצעת המחיר,

 . לעילינקוב הספק בסעיף א' 

  -לעניין שרותים אופצינאליים (2

 .אינה מהווה תנאי להגשת הצעות למכרז זההצעת מחיר לשרותים המפורטים בטבלה להלן  (2.1

 אין בעצם הגשת הצעה לשרותים אלו כדי לחייב את המועצה לרכוש אותם מהמציע שיזכה דוקא. (2.2

 על פי דין.למועצה שמורה הזכות לרכוש את השרותים בכל דרך אחרת העומדת לרשותה  (2.3

 

  אופציונאליים:להלן הצעת המציע לשרותי 

 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס'
מחיר 
 יחידה

 ₪ מרבי

כמות 
שנתית 
 משוערת

מחיר 
 יחידה

 ₪ מוצע

מוצע מחיר 
 ₪ לכמות

שירות בקרה חשבונאית על   .1

 כנדרש במכרז פעילות בית הספר

   1 8,000 שנה

 בתחום  מיצוי הכנסותשרותי   .2

 כנדרש במכרז.חינוך ה

   12 2,000 חודש

 מיצוי הכנסותשרותי דיווח ו  .3

 כנדרש במכרז. הרווחה בתחום 

   12 1,000 חודש

שירותי בקרת שכר לפי חוק   .4

להגברת האכיפה על דיני העבודה, 

עובדים  4-קבלנים, כ 3-ביחס ל

 בשנה אצל כל קבלן.

   1 10,000 קומפלט

לא כולל מע"מ:₪ סה"כ    

 על החתום:באתי 

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ המציע:______________________________ שם 

 טלפון________________________________ ________________________________כתובת:___

 פקס:_________________________ דוא"ל: __________________________________________

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ______________ ת.ז. ______________ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה _____

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד  תאריך _____________________


