הודעה פומבית מספר מ( 2016)2004בדבר כוונה לעדכן את מאגר (רשימה) היועצים
למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
בפעולות היום-יום לזקנים
ריכוז שאלות הבהרה
 .1אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההודעה.
 .2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מההודעה וההסכם.
 .3השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההודעה הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה.

 .4המועד האחרון להגשת הצעה הוא יום  14.11.2017בשעה .12:00
.5

עליכם לצרף להצעתכם ,מסמך זה ,כשהוא חתום על-ידי המציע בסוף המסמך.

 .6סעיף  3להודעה  -יובהר כי יועצים אשר נותנים את השירות היום מכוח המאגר המקורי ,לא צריכים להגשי
הצעה ,והוראות עדכון זה יחולו עליהם בכפוף לחתימתם על ההסכם המצורף להודעה זו ,ולא על תוספת להסכם
כאמור בהודעה.
 .7להלן תיקון הטבלה בסעיף  7להודעה :פירוט סניפי המוסד והערכת שעות הייעוץ הנדרשות בכל סניף ,ככל
שנדרשות ,במועד פרסום מענה זה:

1
__________
חתימת המציע

סניפי המוסד

הערכה למספר שעות הייעוץ
הנדרשות לסניף

אשקלון

80

אשדוד

0

ב"ש

80

חולון

160

יפו

60

רמלה

150

רמת גן

180

בני ברק

60

ת"א

140

ראשל"צ

80

רחובות

0

ירושלים

200

פ"ת

0

נתניה

0

סניפי המוסד

הערכה למספר שעות הייעוץ
הנדרשות לסניף

כ"ס

0

חדרה

0

חיפה

100

קריות

0

כרמיאל

0

נהריה

60

נצרת

100

עפולה

0

טבריה

0

2
__________
חתימת המציע

 .8להלן מענה לשאלות שהתקבלו:
מס"ד

סעיף

.1

2

.2

3

.3

3

.4

4

.5

4

.6

4

.7

5

תשובה

שאלה

ההודעה
בסעיף זה צוין כי פרסום השינויים הבקשה נדחית
בהודעה נובעת ,בין היתר ,מהפקת
לקחים שערך המל"ל בנוגע לניהול
המאגר ,אודה על קבלת הדו"ח /ואו
המסמך/ים המפרט/ים את הלקחים
הנ"ל .כמו כן ,ככל שהרקע להודעת
השינויים נובע מסיבות נוספות שלא
פורטו ("בין היתר") נא דאגו לפרטן.
סעיף זה פוטר את היועצים הרשומים כפי שנמסר ליועצים בהודעת המוסד ,יועצים
במאגר מלהגיש הצעה חדשה אך מחיל שחתמו על הסכם יועצים במכרז 2016
עליהם את הוראות העדכון בכפוף ומעוניינים בתנאים החדשים מוזמנים לחתום
לחתימתם על תוספת להסכם שנחתם על ההסכם החדש.
עמם .נוסח התוספת להסכם ,שאמורה
לכלול בצורה ברורה ומפורשת את
השינויים ,לא צורפה ,משום מה,
למסמכי המכרז ומבוקש לצרפה
בדחיפות.
מבוקש להבהיר כי היועצים המצויים ראו תשובה לשורה  2לטבלה.
במאגר אינם מחויבים לחתום על
התוספת להסכם ואף אינם מחויבים
לגשת למכרז "החדש" וכי במקרים אלה
ימשיכו לחול עליהם כלל הוראות
ההתקשרות המקורית.
מבוקש לבטל את הדרישה לביצוע ללא שינוי.
מינמלי של שעות עבודה ( )60בסניף
אחד .הדרישה עולה מהותית על
המינימום שנקבע במכרז הקודם
וההתקשרות מכוחו ( 40שעות) ללא כל
נימוק ,ועל כן מדובר בשינוי בלתי סביר.
מדוע קיימת מגבלה של  180שעות אין המדובר על העסקה אלא על מתן שעות
בחודש לגבי החריג? בייחוד לאור ייעוץ.
הניסיון שלא להגדיר את יחסי העבודה אין שינוי במספר שעות הייעוץ בסעיף זה.
כיחסי "עובד -מעסיק"? מדוע קיימת
מגבלת העסקה של  140שעות? מבוקש
לתקן את הסעיף ולקבוע כי כמות
השעות תהא לפי דרישת הסניף ,צרכיו,
ולפי הסכמת היועץ וזמינותו.
ההודעה קובעת מספר שעות חודשיות לפי זמינות היועץ ותיאום עם הסניף.
שהיועץ צריך לתת .כיצד זה מתחלק
בימים לפי דרישות של ביטוח לאומי או
לפי לוז של היועץ?
שעות פעילות הסניף בפועל מתחילות ללא שינוי
כבר בשעה  06:30בבוקר ונמשכות לאחר
השעה  .17:30חלק מהיועצים מעוניינים
לחסוך את שעות הפקקים בבוקר ולהגיע
מוקדם יותר מהשעה  07:30ו/או
להישאר מעבר לשעה  .17:30מדובר
בדרישה לגיטימית ,לרבות בהתחשב
בכך שלא הייתה כל דרישה מעין זו
במכרז הקודם וההתקשרות מכוחו ולא
3

__________
חתימת המציע

מס"ד

סעיף

.8

7

.9

13.10

.10

14.1.1
נספח א'
נספח ו'
להסכם

.11

15.3
נספח ד'

.12

16.2

.13

18

.14

 19.1ו19.2-

תשובה

שאלה
ברורה סמכות המל"ל לשנות תנאי מעין
זה .לאור האמור מבוקש לבטל את
המגבלה האמורה שאין לה הצדקה.
האם נתוני הטבלה המפרטת את מספר
שעות הייעוץ הנדרשת לכל סניף נובעים
מהנחת העבודה לפי היועץ /ים
הנוכחי/ים ימשיך/כו בהתקשרות
המקורית מתוקף המכרז הקודם? הינו,
ככל שיועץ שכבר רשום במאגר יבקש
לגשת למכרז החדש ,אזי יתווספו
לטבלה שעות הייעוץ שניתנות על-ידיו
כיום?
מבוקש להבהיר ולסייג כוללנות
הדרישה "כל פעולה אחרת כפי
שתידרש במסגרת מתן שירותי הייעוץ
ובהתאם למסמכי ההליך" ,בהיותה
כוללנית ללא כל גבולות ,ולחילופין
לבטל את הסעיף לנוכח רמת הפירוט
הגבוהה בס"ק .13.9-13.1
מבוקש לתקן את הסעיף כך שיחול על
מציע שהוא בעל שליטה בחברה ולא על
מציע שהוא בעל המניות היחיד בחברה
כפי שמנוסח הסעיף כיום באופן
מצומצם ולא סביר .ממילא ס"ק 14.1.2
קובע שהשירותים יינתנו באופן אישי
על-ידי המציע ועל כן אין בבקשה זו
בכדי לפגוע אופרטיבית במל"ל.
הסעיף בנוסח הנוכחי רחב מדי .יש
לסייג את הדרישה להעדר רישום פלילי
והליכים פליליים תלויים ועומדים
לעבירות לצרכי מכרז כאמור בסעיף 8
לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א.1981-
מהו היקף ההכשרה בשעות? מספר
מפגשים (בשבוע/בחודש/בששה
חודשים)??
האם שעות ההכשרה הן חלק מהשעות
החודשיות להן התחייב המציע לתת את
השירותים?
האם הלמודים יתקיימו בימים קבועים
וידועים מראש?
האם הלמודים יתקיימו על בסיס
שבועי ,חודשי ?!?
נוסח הסעיף רחב ביותר למל"ל שיקול
דעת כמעט בלתי מוגבל בענייני הפסקת
ההתקשרות :חוסר שביעות רצון " מכל
סיבה שהיא" .לאור האמור ,מבוקש
לקבוע התנאים הברורים לסיום
ההתקשרות.
מובהר בסעיף  19.1שתחילת ההכשרה
ליועץ תהיה  30ימים ממועד מסירת
הודעה מהמוסד ליועץ ,כי היועץ נבחר
על ידי הסניף לתת את שירותי הייעוץ?
בסעיף  16.2הוזכר שההכשרה תבוצע
תוך כדי מתן השירותים.
4

__________
חתימת המציע

כאמור בסעיף אלו השעות הנדרשות בסניפים
נכון למועד פרסום ההודעה

ללא שינוי.

ללא שינוי.

ללא שינוי .דרישה זו הייתה גם בהודעה
המקורית.

ההכשרה תהיה חלק מהשעות החודשיות.
בשלב זה לא נקבע משך הקורס והוא יקבע
בהתאם לרקע המקצועי של היועצים שיכללו
במאגר ויבחרו לתת שירותים בסניפים.

ללא שינוי

תחילת מתן השירותים תחל  30ימים ממועד
קבלת ההודעה מהמוסד בדבר בחירת היועץ
על-ידי הסניף הרלוונטי לתת את שירותי
הייעוץ.
לא ניתן להעריך את מועד התחלת השירותים.

מס"ד

סעיף

.15

19.2

.16

20.2

.17

 21.3ונספח
ה'

.18

24.2

.19

 25.3ו25.6-

תשובה

שאלה
בסעיף  19.2הוזכר שהמוסד אינו
מתחייב למועד תחילת מתן השירותים
בפועל.

סעיפים 7.3
ו7.5-
להסכם

האם אפשר להסיק שתחילת מתן
השירותים תחול  30ימים ממועד קבלת
ההודעה מהמוסד בדבר בחירת היועץ
ע"י הסניף הרלוונטי לתת את שירותי
הייעוץ?
האם אפשר להעריך (מבלי להתחייב)
את מועד התחלת מתן השירותים
בפועל ??
העדר התחייבות המל"ל למועד תחילת
מתן השירותים או בדבר היקפם או
הותרת היועצים במאגר  -אינה סבירה
בכל מבחן מינהלי שהוא ,בוודאי ככל
שהוא נוגע ליועצים קיימים במאגר
שיבקשו לגשת למכרז החדש כאשר
מבחינתם ישנה חשיבות רבה לרצף מתן
הישרותים ,אי לכך י שלקבוע מועד
ספציפי לתחילת מתן השירותים ,תוך
ציון כי אם מדובר ביועץ שכבר נתן
שירותי ייעוץ במועד פרסום המכרז,
אזי שירותיו יימשכו ברציפות בהתאם
להתקשרות על-פי המכרז החדש.
מבוקש לפטור מהליך מיון את מי
שנכלל במאגר היועצים במועד פרסום
ההודעה

 .1האם תפקיד מדריכה קלינית
לסטודנטים לסיעוד שנה
רביעית נחשב לחלק מתפקיד
הדרכה המתבקש בנספח ה'?
 .2האם המלצות מהצוות הרפואי
או מצוות סיעודי?

יובהר ויודגש כי מדובר בעדכון מאגר ולא
במכרז למתן שירותים.

ראו סעיף  3להודעה ,לפיו יועצים אשר נותנים
את השירות היום מכוח המאגר המקורי ,לא
צריכים להגיש הצעה ,וככל שיבקשו להגיש
הצעה מסיבה כלשהי יידרשו בהליכי מיון
כמפורט בהודעה.
 .1ראו סעיף  14.5להודעה.

 .2אפשר גם וגם ,אך לא חובה משניהם.

נוסח הסעיף רחב ביותר ובלתי סביר ראו תקנה  16לתקנות חובת המכרזים,
בעליל בכל הנוגע לשיקול דעת המל"ל תשנ"ג1993-
לפרסם את פרטי הצעת היועץ במאגר.
לנוכח רגישות המידע שנמסר על-ידי
היועץ בהצעתו וכן אופי השירותים
הניתנים על-ידי היועצים  -מבוקש לבטל
כליל ס"ק זה ולהתאים לכך את ס"ק
 24.3שמכפיף את שיקול הדעת למסור
מידע אודות המציע לחוק חופש המידע
והדינים הרלבנטיים הנוספים ,כדוגמת
חוק הגנת הפרטיות.
מעיון בהוראות התכ"ם עולה כי כל ללא שינוי.
אימת שנותן שירותים חיצוניים מבצע
נסיעה במסגרת תפקידו העולה על  30הסעיפים מתייחסים למקרים שבהם יידרש
ק"מ  -מגיע לו החזר של הוצאות נסיעה היועץ לביצוע נסיעות במסגרת ההתקשרות.
בהתאם ל ₪ 1.4-לק"מ לפני מע"מ .הינו
לא חלה מגבלה כלשהי בעניין זה .לאור
האמור ,מבוקש להימנע מהגבלת
5

__________
חתימת המציע

ללא שינוי.

מס"ד

סעיף

.20

27
סעיף 13.1
להסכם

.21

תשובה

שאלה

המקרים הנזכרים בס"ק זה לצורך
הזכאות להחזר נסיעות ולקבוע כי כל
אימת שהיועץ יידרש ,במסגרת תפקידו
לביצוע נסיעה העולה על  30ק"מ  -יינתן
לו החזר נסיעות ,כאמור.
קביעת סמכות בלעדית לעיר ירושלים ללא שינוי.
בלבד הן לגבי ההודעה והן לגבי ההסכם
 בלתי סבירה .חלק ניכר מהיועציםאינם מתגוררים בירושלים אלא
במקומות רחוקים ממנה .לאור האמור,
ההכרח להטריח את אותם יועצים לבתי
משפט בירושלים ,במקרים של הליכים
משפטיים ,איננו ראוי .לאור האמור
מבוקש לבטל כליל הוראה זו.
ברצוני לברר האם יש חובה בחתימה של כן ,במקומות שבהם נדרש אישור עורך דין.
עו"ד בחלק התצהיר?

.22

האם יש צורך במסמכים של עוסק ראו סעיף  4להסכם -
יובהר כי תנאי לתחילת מתן השירותים הוא
עצמאי?
שהיועץ חברה או עוסק מורשה ,ועליו להמציא
למוסד אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס
ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא פטור
מלנהלם ,אישור ניכוי מס במקור וכל מסמך
אחר שיבקש המוסד.

.23

האם עלי למלא את הסכם הייעוץ או יש להגיש את ההצעה בשני עותקים זהים כולל
המסמכים הנלווים והנספחים המצורפים
שישנם מסמכים נוספים?
להודעה.

.24

לפי המכרז יש למסור את הטפסים דרך לא ניתן להגיש באמצעות דוא"ל
שליח או במסירה ביד ,האם ניתן להגיש
באמצעות אימייל?

.25

נספח א'
להודעה/
נספח 5
להסכם

.26

2.2

נספח א
א .נספח א להודעה ,הצהרה של מציע
שמגיש הצעתו במסגרת חברה
בבעלותו?
ב .נספח  5להסכם ,בקשה של יועץ
להסבת התקשרות עם המוסד לחברה
בבעלותו?
הסכם
ברשימת הנספחים הנזכרת בסעיף 2
רשום בס"ק " 2.2נספח  - 2מענה
היועץ" .לנוסח ההסכם לא מצורף כל
נספח מעין זה ולכן מבוקש להבהיר
לאיזה נספח הכוונה וככל שהנספח
הושמט ממסמכי המכרז  -יש לצרפו
מיידית תוך מתן אפשרות להתייחס
אליו עניינית.

6
__________
חתימת המציע

נספחים אלה רלוונטים למציע שהוא בעל
חברה .מציעים אשר יכללו במאגר היועצים,
ואינם בעלי חברה ,יידרשו להיות עוסקה
מורשה לשם מתן השירותים.

מדובר בנספח ב' להודעה.

מס"ד

סעיף

שאלה
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3

.28

4

מבוקש להבהיר כי במילים "אין באמור הכוונה היא כן אין בלעדיות ליועץ בביצוע
השירותים ,וכי המוסד רשאי להתקשר עם
בהסכם זה כדי לפגוע או להגביל את
יועצים נוספים.
זכותו של המוסד להתקשר עם יועצים
נוספים לביצוע השירותים"  -הכוונה
היא להתקשר עם יועצים שעמדו בתנאי
מכרז אחר וזכו לדירוג זהה או גבוה
יותר מהיועץ החתום.
ללא שינוי.
בשורה השלישית לסעיף  4להסכם יש
להוסיף לאחר המילים "וכל מסמך"
את המילה "רלבנטי"

.29

5.4

צויין בהסכם כי יועץ לא יוכל להתקשר ללא שינוי
עם המוסד בהסכם למתן שירותי
הערכות תלות ולשמש כמעריך המבצע
הערכות תלות .אני חושבת שיש להבדיל
בין הערכות חוק סיעוד להערכות שר"מ.
אין כל ניגוד עניינים בהמשך ביצוע
הערכות שר"מ ע"י היועצים .הערכות
אלו ניתנות ע"י אגף אחר בבטוח לאומי,
מדובר באוכלוסיית מבוטחים אחרת
ובהערכות אלו אין כלל בקרת יועץ ,ואין
כל קשר ל"חוק סיעוד" ולכן אין כל ניגוד
עניינים.
ללא שינוי
מבוקש להסיר כליל את המגבלה
המצוינת בס"ק  5.4להסכם לפיה יועץ
לא יוכל להתקשר עם המל"ל בהסכם
למתן שירותי הערכה .הפרקטיקה
שחלה עד כה משנת  2003אפשרה
ליועצים לתת שירותי הערכה בסניפים
שלא נתנו בהם שירותי ייעוץ .מנגנון זה
הסיר כל חשש לניגוד עניינים בפעולות
היועצים ואפשרה ליועצים להגיע
להיקף שעות עבודה סביר .מסיבה לא
ברורה חל ,כך נראה ,שינוי מהותי
בעמדה זו של המל"ל .מבוקש לנמק
כדבעי (לרבות בצירוף חוות דעת
משפטית שיש להניח שניתנה) את פשר
השינוי בעמדה זו של המל"ל .יש להביא
בחשבון ,כי חלק מהיועצים שנתנו
שירותי הערכה לפי הפרקטיקה
האמורה הסתמכו על האמור
בהתקשרות המקורית המחייבת את
הצדדים ויש בשינוי מעין זה בכדי לפגוע
מהותית בזכויותיהם על-פי ההתקשרות
האמורה .גם לגופו של עניין ,נהיר כי
אין כל חשש לניגוד עניינים במצב
דברים בו היועץ מספק ,מעת לעת ועל-
פי הצורך ,שירותי הערכה לסניף אחר.
למעלה מן הצורך יצויין כי מאז שנת
 2003ועד היום לא נתגלעו ניגודי
עניינים במילוי שני התפקידים הללו.
ללא שינוי
עיון בהוראות התכ"ם העדכנית בדבר
תעריפי התקשרות עם נותני שירותים
חיצוניים (הודעה מס' ה13.9.0.2.1 .
מהדורה  14בתוקף מיום )1.8.2018
מעיד כי ההבדל בין תעריף "יועץ "3
לביו תעריף "יועץ  "2נובע מהיקף

.30

.31

7.1

תשובה

7
__________
חתימת המציע

תשובה

שאלה

מס"ד

סעיף

.32

7.1

.33

7.1

.34

7.2.1

.35

7.6

.36

7.7

מבוקש להגביל את פרק הזמן הנדרש
לאישור מנהל הסניף לדוח השעות כך
שאישור המנהל יינתן לא יאוחר מ3-
ימי עבודה מעת מסירת דו"ח השעות
החודשי לידיו.
ללא שינוי
למען הסר ספק בלבד ,מבוקש להוסיף
בשורה הראשונה לאחר המילים
"מובהר ומוסכם בזאת כי" את המילים
"בכפוף ובהתאם לכל דין"

.37

9.3

ללא שינוי

הניסיון המקצועי של נותן השירותים
(ניסיון של  10שנים בתחום הרלבנטי
לעומת ניסיון ,כאמור ,בין  5ל10-
שנים) .לאור האמור מבוקש לשנות
ס"ק  7.1כך שהוא יחול על היועץ לפי
תעריף מירבי של יועץ  2או יועץ 3
בהתאם לוותק המקצועי שצבר באותו
תחום עד למועד תחילת השירותים.
יש להעמיד את התמורה על מלוא
התעריף המירבי והעדכני הקבוע
בהוראות התכ"ם ל"יועץ ₪ 201( "3
לשעה לפני מע"מ) ולא להגבילה ל80%-
בלבד .בעניין זה יש לקחת בחשבון
שחלה עלייה דרמטית בעומס העבודה
על כתפי היועצים ,קל וחומר לאור
הצמצום שחל בשעות העבודה.
מבוקש לתקן את הסכום שצוין בס"ק
 7.1להסכם 80% .מהתעריף הנוכחי
והעדכני המופיע בהוראת התכ"ם
הנזכרת לעיל ( ₪ 201לשעה ,ללא
מע"מ) עומד על  ₪ 160.80ולא כפי
שצוין בס"ק  7.1הנ"ל ( ₪ 156.8לשעה,
לפני מע"מ).
ההפנייה בס"ק זה להוראת תכ"ם
 7.17.2שגויה ויש להפנות להוראת
תכ"ם העדכנית מספר .7.5.2.1

ללא שינוי

יתוקן .ההפניה היא להוראות תכ"ם 7.5.2.1

ללא שינוי

סעיף השבה זה אינו סביר ואיננו חוקי
במשפט הישראלי ,במיוחד באשר הוא
מתייחס לשכר בלתי ידוע מראש,
"שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני
העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של
היועץ"  -ללא קביעת דרגת עובד ורמת
שכר מראש .בנוסף ,לא ברור מי יקבע
את "עובד מדינה שמאפייני העסקתו
הם הדומים ביותר לאלה של היועץ".
אילו יוותר סעיף זה על כנו הרי שלא
ניתן יהיה להשוות לשכר בלבד של עובד
מדינה בתפקיד כלשהו בלתי ידוע,
בשכר בלתי ידוע ,וללא השוואה לכלל
הזכויות הסוציאליות ,ארגוניות,
פנסיוניות ,הטבות העובדים,
התרבותיות ואחרות של "עובד מדינה"
בתפקיד שכזה.
8

__________
חתימת המציע

ללא שינוי

מס"ד

סעיף

שאלה

תשובה

.38

9.4

תשומת לב כי מדובר בסעיף קיזוז
שנועד לרוקן מתוכן פסיקות סותרות
והוא נוגד את תקנות הציבור ולא יעמוד
במבחן משפטי.

ללא שינוי

.39

10.7

.40

11.3 - 11.1

.41

11.4

מבוקש להבהיר ולקבל הפניה
לסעיף/ים המתאים/ים בחוק העונשין
ולא להפנות את היועץ באופן גורף
לחוק העונשין כולו ,על מאות סעיפיו,
בהיותו איש מקצוע שאיננו עו"ד או
משפטן בתחום הפלילי.
מבוקש לבטל את האפשרות של הצד
החזק להסכם ,הינו המל"ל ,לסיים
באופן שרירותי את ההתקשרות
בהתראה בכתב של  30ימים מראש,
כאשר לא מדובר בהפרה יסודית של
ההסכם.
לאור מהות ההתקשרות תקופה בת 14
ימים בלבד לתיקון הפרה איננה סבירה
או מספקת ,לכן מבוקש לקבוע תקופת
תיקון הפרה של  30ימים ,לפחות.

ללא שינוי

.42

13.3

.43

במקום המילים " שלא תוקנה בהתראה
בכתב בת  14ימים ,ככל שמדובר בהפרה
הניתנת לתיקון" יבואו המילים "שלא תוקנה
בתוך המועד הנקוב בהתראה בכתב ,ככל
שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון"
לאור העיכובים הידועים בפעילות דואר לסיפת הסעיף יתווסף" :במקביל ישלח דבר
הדואר ליועץ גם באמצעות דוא"ל שכתובתו
ישראל כבר לא ניתן לקבוע מראש
." .................
שדבר דואר שנשלח בדואר (לא צוין
"רשום") יתקבל תוך  3ימים ויש לקבוע
תקופה בת  14ימי עבודה אלא אם כן
בוצעה מסירה אישית ביד או בדוא"ל
(במקרה של מסירת הודעה בדוא"ל יש
לקבוע כי היא תיחשב ככזו שהתקבלה
בפועל רק בכפוף לווידוא טלפוני של
קבלתה)
מובהר בנספח ו' שלצורך השלמת הליכי יש לצרף להצעה את ההסכם חתום בראשי
תיבות ,למלא את הפרטים האישיים ,ולחתום
הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחויב
על ההסכם במקום המיועד ליועץ.
לחתום בראשי תיבות (לצד
חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח
אין צורך למלא את נספחי ההסכם.
לאומי) על ההסכם המצורף לטופסי
ההצעה.

האם לצרף להצעה המוגשת את
ההסכם/החוזה (נספח ו') כשהוא חתום
בראשי תיבות כנדרש במסמכי
ההודעה?
באם התשובה היא כן ,האם למלא
פרטים בגוף החוזה כדוגמת פרטים
אישיים שמופיעים בדף  22וחתימת
היועץ בדף ?28
האם לצרף להצעה גם את נספחי
ההסכם/החוזה (נספחים  ?)1-5באם כן,
האם לצרפם כשהם חתומים בראשי
תיבות בלבד (בתחתית כל עמוד) או
לצרפם כשהם מלאים וחתומים? לציין
שחלק מנספחי ההסכם אינם רלוונטיים
עבור כל המציעים!
9
__________
חתימת המציע

ללא שינוי

מס"ד

סעיף

.44

.45

11.1.1

.46

תשובה

שאלה

נספח  4להסכם
ללא שינוי
האמור בסיפת ה"הואיל" השני ("אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים,
מסמכים ודוחות") מחיל את מגבלת
הסודיות גם לגבי מסמכים שאינם
שייכים למל"ל או בקשר לשירותים
נשוא ההתקשרות ואשר שייכים ליועץ
בלבד ,לאור האמור מבוקש לבטל סיפא
זו ו/או ליתן הבהרה ברורה בנושא.
נספח  5להסכם
ללא שינוי
יש לתקן את האמור בסעיף במקום
"בעל המניות היחיד" ל"בעל השליטה
היחיד"
 .1כן.
 .1בסיפא של נספח ה' מצויין כי
יש להחתים עורך דין ,האם זה
הכרחי להחתים עורך דין ?
 .2יש לציין את פרטי היועץ בתחילת
את
 .2בנוסף  ,האם הכרחי למלא
ההסכם ,לחתום בראשי תיבות בכל
נספח ו'? במידה וכן אודה
עמוד ,ולחתום במקום המיועד ליועץ
להסבר על הנספח
בסוף ההסכם.

10
__________
חתימת המציע

