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 .1מענה לשאלות המציעים

מס"ד

מסמך
(מכרז/הסכם/נ
ספח)

מס' סעיף
במסמך

מענה

פרוט השאלה

.1

כללי

היכן ואיך ניתן להוריד את מסמכי
המכרז?

.2

כללי

היכן מופיעים הנספחים של המכרז?

.3

כללי

.4

כללי

.5

כללי

האם תחום מיפוי ומדידה כלול
במאגר?
היכן מופיעים במסמכי המכרז
תחומי היעוץ הנדרשים  ,התנאים
ואמות המידה לכניסה למאגר?
מהו המועד האחרון להגשת ההצעה
למכרז

.6

כללי

האם נדרש להגיש מסמכים נוספים
מעבר לקובץ האקסל -שאלון ליועץ.

.7

כללי

היכן במסמכי המכרז מפורטות
ההנחיות להגשת ההצעה?

סעיפים  1.6- 1.4במסמכי המכרז.

.8

כללי

האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז
בקובץ וורד?

לא .

.9

כללי

להגיש את עותקי המקור של
ההצעה בהדפסה דו צדדית ?

יש להגיש את המסמכים בהדפסה
חד צדדית.

.10

כללי

.11

כללי

האם עבודה על דוקטורט בתחום
הרלוונטי לעבודת הייעוץ יכול
להיחשב לניסיון מקצועי?
האם הוראה בכל אחד מתתי
התחומים יכולה להיחשב כניסיון
מקצועי?

לא.

1

את מסמכי המכרז ניתן להוריד
מאתר המוסד לביטוח לאומי במדור
מכרזים.
בקישור המפורט להלן (קובץ
המכרז):
https://www.btl.gov.il/About/te
nders/Pages/MicrazM(2029)2018
.aspx
כל נספחי המכרז (נספחים א' – ט"ז'
ועמוד הקישור לשאלוני היועץ)
מופיעים בחוברת המכרז שפורסמה
במדור מכרזים באתר של המוסד
לביטוח לאומי.
בקישור המפורט להלן:
https://www.btl.gov.il/About/te
nders/Pages/MicrazM(2029)2018
.aspx
לא.
בנספח ב' של המכרז.
 5.6.19בשעה  12:00כמפורט בסעיף
 0טבלת ריכוז תאריכים במסמכי
המכרז.
כן  ,ראה סעיף  1.6במסמכי המכרז.

לא.
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.12

כללי

.13

כללי

ברשימת התחומים ותתי התחומים
לא מצאנו תחום מתאים לנושא
שירותי כתיבה ,בדיקה ובקרה אחר
קולות קוראים (במסגרת מכרז
היועצים הקיים ניתנים לאגף
הקרנות שירותים אלו תחת "ניהול
פרויקטים")
האם ייכללו שירותים אלו בעתיד ?.
האם אמור להתקיים כנס ספקים?

.14

כללי

האם ניתן להגיש את ההצעה באופן
מקוון באמצעות משלוח מייל?

.15

כללי

.16

כללי

.17

מכרז

1.2.8

.18

מכרז

1.3.1

.19

מכרז

1.5

השירות יינתן על ידי היועץ אשר
האם המציע עצמו צריך לתת את
השירותים או נציג מטעמו יכול לתת הוגש במסגרת ההצעה בלבד.
את השירותים?
התווסף תת-תחום  - 8.6בדיקת
בקשות בתחום פיתוח תעשייתי
האם תחום פיתוח תעשייתי כלול
ובקשות לשדרוג קווי ייצור
במאגר?
במפעלים .אנא ראה נספח א'
לתיקונים והבהרות.
המגבלה הינה לכל יועץ בנפרד בכלל
בסעיף נרשם כי יועץ מהמאגר
התחומים להם נותן מענה.
יועסק בהיקף שלא יעלה על 1000
שעות בשנה .ברצוננו להגיש מספר
יועצים לתחומים שונים ,האם
המגבלה הינה לכל יועץ מצוות
היועצים או לכל חברה זוכה?
במידה ומדובר ביועצים שהינם חלק ההתקשרות תעשה עם הישות
המשפטית אשר הגישה את הבקשה.
משותפות ,האם להגיש במסגרת
על הגוף להגיש את ההצעה בהתאם
מעסיק או שניתן להגיש כל אחד
להגדרות המכרז לדרישות ההגשה
מהיועצים כיועץ עצמאי?
לישות המדוברת ראו סעיפים - 1.4
 .1.6במסמכי המכרז.
ראו סעיפים  1.5-1.6במסמכי
האם הרישום למאגר הוא אישי או
המכרז.
שניתן להירשם כמשרד או חברה?

.20

מכרז

1.6

.21

מכרז

1.6.2

.22

מכרז

.1.6.2

.23

מכרז

1.6.2.1.1

האם מציע המגיש את המכרז כיועץ
עצמאי למספר תת תחומים צריך
להגיש את כל המסמכים המפורטים
בסעיף  1.6.2.1לכל בנפרד?
האם נדרש לצרף צילומי תעודות
והסמכות של המועמד המוצע?
האם צריך להגיש  3העתקים של
דיסק און קי של נספח יא' או
שמספיק דיסק און קי אחד ו 3
עותקים מודפסים חתומים של
השאלון?
כיצד יש להגיש את ההצעה כאשר
מספר יועצים מוגשים בהצעה תחת
מציע אחד שהינו תאגיד?
2

היועצים לנושא כתיבת קולות
קוראים יבחרו מתוך המאגר מתת-
תחומים השונים בהתאם לאופי,
תחום קול הקורא ,אוכלוסיית יעד
ובהתאם לצורכי המוסד.

לא.
לא.

כן ,ראה סעיף .1.6.2.1

כן.
יש להגיש דיסק און קי אחד ו 3
עותקים מודפסים חתומים של
השאלון.
ראו סעיפים  1.6 - 1.5במכרז.
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.24

מכרז

1.6.2.2.1

.25

מכרז

1.6.2.2.1

.26

מכרז

1.7

.27

מכרז

1.7.2.3

.28

מכרז

1.7.2.3

.29

מכרז

1.7.8

.30

מכרז

1.8.2.1

.31

מכרז

1.12.4

.32

מכרז

1.12.19

אם אני מגיש הצעה למספר תחומים כן.
האם עלי למלא שאלון ליועץ לכל
בנפרד?
כן ,כל שאלון ליועץ יוגש על גבי
האם צריך לשמור כל קובץ שאלון
דיסק און קי נפרד.
בדיסק און קי נפרד?
אנא אשרו באם השוואת הצעות
המחיר תהא על פי התעריף השקלי
הסופי?
ציון הצעת המחיר:
אם בנוסחה מוצבים המחירים
בש"ח אחרי ההנחות ,זה יוצר
אפליה מבנית לרעה לגבי יועץ 1
לעומת יועץ  2שתפגע בציון המחיר
של יועץ  .1זאת מכיוון שנקודת
המחיר ההתחלתית של יועץ 1
גבוהה מזו של יועץ  2וכנ"ל מול
יועץ  .3כיצד המוסד מתכוון לפתור
את הסוגייה הזאת ?
 .1מציע המגיש  2-3יועצים מטעמו
לאותו תת-תחום  -האם כל אחד
מהיועצים מקבל ניקוד ציון איכות
נפרד?
 .2האם מבוצע שקלול של ציוני
היועצים לעיל לקביעת ציון האיכות
של הצעת המציע ובהתאם לכך
מתקבלת ההחלטה האם המציע (על
שלושת יועציו נבחר לתת התחום
המקצועי?
איך נבחרים היועצים למאגר הייעוץ
המערכתי?

כן.
אין שינוי בנוסח המכרז.
מדובר במכרז עם אמות מידה של
איכות ומחיר.
כמו כן ,יובהר כי אין כל הגבלה על
אחוז הנחה מקסימלית שניתן
להציע.

 .1כן.

 .2לא ,במקרה של חברה עם מספר
יועצים עליה להגיש מסמכים לכל
יועץ בנפרד ובכלל זה הצעת מחיר
נפרדת לכל יועץ .
הבחירה בכל מקרה היא של יועץ ולא
של מציע.
הבחירה מפורטת בעמודה  9שבנספח
ב' בהתאם לכל תחום/תת תחום
רלבנטית.
מדובר על היקף שעות הייעוץ
עבודות ייעוץ שוטפות-האם מדובר
המקסימאלי לבקשה /פרויקט
על היקף שנתי של עד  100שעות
המוגש לאגף הקרנות.
עבודה?
בהתאם לעדכון הוראת התכ"מ
האם אחוז ההנחה שיש לתת
(ויחושב) הוא מהתעריף המופחת או ההנחה היא מתעריף המקסימלי,
ראה תיקונים בנוסח המכרז והצעת
מהתעריף המקסימלי?
המחיר
הוצאות נסיעה נקבעו לסך  + ₪ 1.4תשלום מע"מ ייקבע בהתאם
לזכאותו של הגוף לפטור ממע"מ
מע"מ לק"מ נסיעה מעל  30ק"מ
ככל שהגוף פטור ממע"מ לא תשולם
לכיוון .יועץ במסגרת עמותה,
לו תוספת מע"מ.
המבצע נסיעה במסגרת הפרויקט,
התעריף לתשלום עבור קילומטר
העמותה משלמת עבור דלק
ותחזוקה את העלות  +מע"מ ואינה נסיעה יהיה בסך של  1.40שקלים
חדשים ברוטו לקילומטר ,בתוספת
מתקזזת על המע"מ .האם גם
ההחזר המחושב ישולם לפי  ₪ 1.4מע"מ.
לק"מ  +מע"מ ?

3
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מכרז

1.12.21

.34

נספח א'

1.1

.35

נספח ב'

1.8

.36

נספח ב'

1.8

.37

נספח ב'

3.1

.38

נספח ב'

3.1

.39

נספח ב'

3.1

.40

נספח ב'

3.4

ככלל התשלום יבוצע בסיום העבודה
אבקש לאפשר להגיש חשבונית
לאחר קבלת התוצר הנדרש ואישורו
בתום החודש בו בוצעו השירותים.
בהגשת חשבונית בחודש העוקב יש ,על ידי היחידה המקצועית וכל שאר
למעשה ,בכדי להעניק למזמין תנאי המסמכים הנדרשים ,עם זאת
במקרים בהם היקף שעות העבודה
אשראי של עד  30ימים נוספים
מעבר למועדים שנקבעו בחוק מוסר לפרויקט עולה על  100תוכל היחידה
המקצועית לקבוע טרם מתן העבודה
תשלומים.
אבני דרך לתשלום תוך הגדרה של
התוצר הנדרש בכל אבן דרך.
סיווג היועצים לרבות יועץ  1יעשה
יועץ  – 1מנכ"ל העמותה ,המוגש
כיועץ למכרז זה ,עונה באופן מלא בהתאם לכללי הוראה והודעת
התכ"מ " :תעריפי התקשרות עם
לקריטריונים שנקבעו בתת סעיף
נותני שירותים חיצוניים " כמופיע
 1.1.1.1ובתת סעיף  .1.1.1.2לגבי
בנספח א' במכרז
תת סעיף  -1.1.1.3לעמותה יש
משרד (בשכירות) והיא מעסיקה
יותר מ  3יועצים (עובדים
מקצועיים) ,כיועצים עצמאיים
שאינם שכירים ,ועבודתם
מתבצעת ממשרדי העמותה .האם
במצב שכזה מנכ"ל העמותה יסווג
כיועץ  1בתעריפים לתשלום ? אם
לא ,מדוע לא ?
האם מתכנני ערים הרשומים בפנקס לא.
המתכננים יכולים להגיש הצעה
לתחום?
האם מתכננים פרוגרמתיים שאינם לא.
בהכרח אדריכלים יכולים להגיש
הצעה לתחום?
לא.
האם עריכת תוכניות עסקיות
מפורטות למפעלים מוגנים מסוגים
שונים עומד בקריטריון של הובלת
פרוייקטים חברתיים?
לא.
האם ליווי כלכלי מקיף בתחומי
הכנת ויישום תקציב ,תמחיר
שירותים ,בקרה תקציבית ,ניתוח
מרכזי רווח וכו' בעמותה כחשב
בשכר במשך שנים רבות ברציפות
תוך הפקת תוצרים שעמותות רבות
באות ללמוד וליישם אותם מאיתנו
– רלוונטי למקצועי זה.
על היועץ המוצע לעמוד בכל התנאים
והדרישות כמפורט בטבלה שבנספח
ב'.

האם היותי יו"ר (בהתנדבות) של
עמותה אחרת ידועה ומקצועית
במשך שנים רבות והצעדת העמותה
קדימה באופן מוכח ,הן מבחינה
מקצועית והן מבחינה כלכלית
בתחומי התכנון ,הבקרה ,והניתוח
הכלכלי – רלוונטי ל מקצועי זה?
מבקשים להוסיף לדרישות ההשכלה לעמודת ההשכלה המינימלית
יתווסף תואר ראשון בכל תחום
המינימאלית ,תואר ראשון במנהל
4
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.41

נספח ב'

3.4

.42

נספח ב'

3.4

.43

נספח ב'

4.1

.44

נספח ב'

4.1

.45

נספח ב'

4.1

.46

נספח ב'

4.1

שהוא וכן ביצוע קורסים מקצועיים
עסקים מאחר ותואר זה כולל
הכשרה בניהול פרויקטים באמצעות גבוהים (במסגרת התואר או מחוצה
לו) בתחום מערכות מידע
קורס ייעודי.
ממוחשבות בהיקף של  300שעות
לימוד לפחות.
מובהר כי הניסיון יספר החל
מהמועד האחרון בו הושלמו כל
דרישות ההשכלה.
על המציע להציג את כל המסמכים
המעידים על ההשכלה והקורסים
המקצועיים המפורטים לעיל.
מבקשים להוסיף לדרישות ההשכלה ראו תשובה לשאלה .40
המינימאלית ,תואר ראשון במדעים
מדויקים בצרוף קורס מקצועי גבוה
בתחום מערכות מידע ממוחשבות
בהיקף של  300שעות לימוד לפחות
כפי שנדרש במכרז מרכזי מממ1--
 2009להספקת שירותי מחשוב
לממשלה.
מבקשים להוסיף לדרישות השכלה ראה תשובה לשאלה .40
מינימאלית תואר ראשון בהנדסת
מערכות מידע.
כן.
נבקש להבהיר האם שנות הניסיון
לעניין סעיף א' ,1אמות מידה מעבר
לתנאי הסף ,מחושבות לפי מועד
קבלת הזכאות לתואר ,כפי שמופיע
בעמודה  5לעניין שנות וותק
מינימאליות.
להלן נוסח המכרז המתוקן:
ברצוננו להבהיר את חלוקת הניקוד
בשלב א' .בסעיף א' אנו מבינים
 .1כל שנת ניסיון נוספת מעבר
שניתן להגיע למקסימום של 25
לנדרש בעמודה  5תזכה ב5-
נקודות .לגבי סעיף ב' ,לא ברור מהן
נקודות ועד  25נקודות.
מקסימום הנקודות הניתנות בסעיף
 .2כל שנת ניסיון נוספת מעבר
זה.
לנדרש בעמודה  5בתקצוב
תכניות חברתיות – תזכה ב5-
נקודות ועד  25נקודות.
ראה תשובה לשאלה .44
נכתב "ניסיון בתקצוב תכניות
חברתיות – כל שנה תזכה  "...האם
הכוונה לכל "פרויקט" יזכה  ,אם
בוצעו מספר פרויקטים באותה שנה
כל אחד מהם יקבל ניקוד או אם
בוצעו באותה שנה קלנדרית כולם
יקבלו מקסימום  5נקודות יחד ?
אנא ראה האמור בעמודה  9בנספח.
האם נכון להסיק שמתוך 10
היועצים שיבחרו בשלב הראשון
בבחינת תנאי הכניסה למאגר,
ייבחרו בשלב השני  5יועצים בעלי
ציון איכות הגבוה ביותר ,ואלו לא
5
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בהכרח בעלי הניקוד המשוקלל
(איכות ומחיר) הגבוה ביותר?
לאור המפורט לעיל יתכן מקרה
שיועץ המדורג ראשון בניקוד
המשוקלל (איכות ומחיר) בזכות
הצעת מחיר נמוכה באופן מהותי
ביחס להצעות המחיר לשאר
היועצים המוצעים ,וציון האיכות
שלו ביחס אליהם נמוך עלול לא
להיבחר למאגר המערכתי.
לא ברור מהי ההגדרה של תקצוב
תוכנית חברתית .האם הכנת
תוכנית עסקית מפורטת למפעל מוגן
מוגדרת "תקצוב תוכנית חברתית"
האם היות המציע חשב בפועל של
עמותה גדולה וידועה בתקציב של כ
–  60מיליון שקל בשנה ובמסגרת
עבודתו הוכנו מערכי תקציב,
בקרה ,תכנון ,בחינות מרכזי רווח,
תזרימי מזומנים וזאת מזה  10שנים
זה נחשב כניסיון ב"תקצוב תוכניות
חברתיות"?

.47

נספח ב'

4.1

.48

נספח ב'

4.1

.49

 5נספח ב'
0
ך
ך
.
נספח ב'

4.1

האם ניתן להוסיף תואר ב" -הנדסת
תעשייה וניהול" כהשכלה
מינימאלית הנדרשת לתת-תחום
זה?
מבקש להוסיף לדרישות ההשכלה
המינימאלית גם תואר ראשון
בתכנית המשולבת לפילוסופיה,
כלכלה ומדע המדינה.

4.2

.51

נספח ב'

4.2

נראה כי חלה טעות סופר וכי
הדרישה בנוגע לתשלום אגרה
שנתית צריכה להיות עבור שנת
 .2019נבקש לוודא זאת.
בעמודה  6מה הכוונה במשפט "או
במגזר שלישי ורשויות מקומיות "?

.52

נספח ב'

4.2

בסעיף  1.12במכרז ,המתייחס
לתנאי התקשרות ותשלומים,
מוזכרת הוראת תכ"מ 13.9.02
אולם התעריף המירבי לפי סעיף
 1.12.4במכרז הינו  90%מהתעריף
המירבי לפי אותה הוראת תכ"מ,
ומכך יש להפחית אחוז נוסף שיעור
הנחה( שאינו מוגבל ) .אם לא די
בכך ,מובהר באותו סעיף במכרז כי
החל מתום שנתיים לרישום למאגר
תחול הפחתה נוספת של 10%
מהתעריף המשולם ליועץ.

.50

6

לצורך סעיף זה  ,תוכנית חברתית
תוגדר כשדרוג ופיתוח של שירותים
חברתיים לאוכלוסיות במצבי סיכון
במגוון אופנים ,לרבות:
מימון של בנייה ,הרחבה ,שיפוץוהצטיידות של מסגרות המעניקות
שירותים חברתיים
מימון כוח אדם ,הכשרות ,פעילויות ושיווק לתוכניות חברתיות
חדשות לתקופה של שנתיים לפחות
מימון פיתוח פתרונות טכנולוגייםעבור אוכלוסיות במצבי סיכון.
אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.

לעמודת ההשכלה המינימלית
יתווסף או תואר ראשון בחשבונאות
או תואר ראשון בתכנית המשולבת
לפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה.
אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.

אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.
בהתאם להוראת תכ"מ 13.9.0.2
כללי ההפחתות לא יחולו על
התקשרויות עם רואי חשבון.
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נספח ב'

4.2

.54

נספח ב'

7.1

.55

נספח ב'

7.1

.56

נספח ב'

7.1

.57

נספח ב'

7.2

משקל אמות המידה במכרז נקבע
לפי סעיף  4.2בעמוד  50במכרז,
בהתאם לצורכי המוסד ושיקול
המתייחס ל ראיית החשבון ,וקובע
דעתו המקצועי.
תנאי סף בעניין זה ,נראה כי
בחינת היועצים לתחום רואי חשבון
המשקל הניתן למחיר הינו
כוללת  4שלבים 3 :שלבים של
משמעותי ביותר  -עד  100נקודות,
בחינת האיכות (משקל הציון –
בעוד שהציון המקסימלי שמקנה
הניסיון יכול להסתכם ב 50-נקודות  ,)70%והשלב האחרון – בדיקת
הצעת המחיר (משקל הציון – .)30%
לכל היותר ,ושביעות רצון יכולה
כאמור בסעיף  1.7.2בחירת
להקנות אף היא  50נקודות לכל
היועצים תתבצע על-פי הציון
היותר .האם מחיר נמוך שקול
המשוקלל.
לאיכות וניסיון גם יחד?
הצעת המחיר תבחן רק לאחר
השלמת בחינת שלבי האיכות
והמיונים הנובעים מכך ראו טבלה
נספח ב' ,מובהר כי מעטפת הצעת
המחיר תיפתח רק לאחר השלמת
תהליכי בחינת האיכות בתת
התחום.
יועצים רבים בתחום זה הינם בעלי לעמודת ההשכלה המינימלית
יתווסף תואר ראשון בכל תחום
תואר שני במנהל עסקים ולאו
דווקא בעלי תואר בתחום המחשוב .שהוא וכן ביצוע קורסים מקצועיים
גבוהים (במסגרת התואר או מחוצה
על כן ,נבקש להוסיף בהשכלה
לו) בתחום מערכות מידע
המינימאלית "או תואר במנהל
ממוחשבות בהיקף של  300שעות
עסקים".
לימוד לפחות.
מובהר כי הניסיון יספר החל
מהמועד האחרון בו הושלמו כל
דרישות ההשכלה.
על המציע להציג את כל המסמכים
המעידים על ההשכלה והקורסים
המקצועיים המפורטים לעיל.
מבקשים להוסיף לדרישות ההשכלה ראו תשובה לשאלה .54
המינימאלית ,תואר ראשון במדעים
מדויקים בצרוף קורסים מקצועיים
גבוהים בתחום מערכות מידע
ממוחשבות בהיקף של  300שעות
לימוד לפחות כפי שנדרש במכרז
מרכזי מממ 1-2009-להספקת
שירותי מחשוב לממשלה.
מבקשים להוסיף לדרישות השכלה ראו תשובה לשאלה .54
מינימאלית תואר ראשון בהנדסת
מערכות מידע.
לעמודת ההשכלה המינימלית
אנו פירמה בעלת יועצים בכירים
יתווסף תואר ראשון בכל תחום
בעלי ניסיון רב באפיון מערכות.
יועצים רבים בתחום זה הינם בעלי שהוא וכן ביצוע קורסים מקצועיים
גבוהים (במסגרת התואר או מחוצה
תואר שני במנהל עסקים ולאו
דווקא בעלי תואר בתחום המחשוב .לו) בתחום מערכות מידע
ממוחשבות בהיקף של  300שעות
על כן ,נבקש להוסיף בהשכלה
לימוד לפחות.
המינימאלית "או תואר במנהל
עסקים".
7
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.58

נספח ב'

7.2

.59

נספח ב'

7.2

.60

נספח ב'

8.1

.61

נספח ב'

8.2

.62

נספח ב'

8.4

.63

נספח ב'

8.5

.64

נספח ב'

8.5

מובהר כי הניסיון יספר החל
מהמועד האחרון בו הושלמו כל
דרישות ההשכלה.
על המציע להציג את כל המסמכים
המעידים על ההשכלה והקורסים
המקצועיים המפורטים לעיל.
מבקשים להוסיף לדרישות ההשכלה ראו תשובה לשאלה . 57
המינימאלית ,תואר ראשון במדעים
מדויקים בצרוף קורסים מקצועיים
גבוהים בתחום מערכות מידע
ממוחשבות בהיקף של  300שעות
לימוד לפחות כפי שנדרש במכרז
מרכזי מממ 1-2009-להספקת
שירותי מחשוב לממשלה.
מבקשים להוסיף לדרישות השכלה ראו תשובה לשאלה . 57
מינימאלית תואר ראשון בהנדסת
מערכות מידע.
לצורך סעיף זה ,עבודת הייעוץ הינה
האם ניתן לפרט באלו עסקים
בחינה וליווי של עסקים חברתיים
חברתיים מדובר ומהי עבודת
המשלבים היבטים עסקיים
הייעוץ הנדרשת בתחום זה ?
וחברתיים יחד לטובת קידום
אוכלוסיות מוחלשות.
אנו פירמה בעלת יועצים בעלי ניסיון ההשכלה המינימלית תשונה לתואר
רב במחקר ומידענות .יועצים רבים ראשון כלשהו.
בתחום זה הינם בעלי תואר במנהל
עסקים ולאו דווקא בעלי תואר
בתחום המידענות או ניהול ידע .על
כן ,נבקש להוסיף בהשכלה
המינימאלית "או תואר במנהל
עסקים".
אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.
בעמודה מס'  6נקבע כי על המציע
לפרט ניסיון מקצועי באחד או יותר
מהתחומים המפורטים אולם
בעמודה מס'  ,8הניקוד בשלב א'
מורכב מניקוד עבור ניסיון שהוצג
(סעיף קטן  )1ומניקוד עבור הובלת
תהליכי שינוי (סעיף קטן  ,)2כאשר
בפועל ניתן להציג ניסיון מקצועי
לאו דווקא ככזה הכולל תהליכי
שינוי (כמפורט באפשרויות
המופיעות בעמודה מס'  .)6נבקש
לתקן את ניקוד שלב א' כך
שיתייחס להצגת הניסיון לאחד
מתחומי הניסיון המפורטים
בעמודה .6
לא.
האם ניתן להוסיף תחום אקדמי -
תכנון ערים לדרישות ההשכלה
המינימאלית המפורטות בעמודה ?3
תיאור הניסיון יעודכן לייעוץ ובניית
נבקש כי בעמודה מס'  ,8אמות
תכניות אסטרטגיות לגופים
המידה ,בניקוד שלב א' יכללו גם
8
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.65

נספח ב'

8.5

.66

נספח ב'

חלק מתתי
התחומים

.67

נספח ב'

מספר תתי
תחומים

.68

נספח ב'

מספר תתי
תחומים

.69

נספח ב'

עמודה  5בכל
הטבלאות

גופים וארגונים שאינם בהכרח
ציבוריים אולם מעסיקים 50
עובדים לפחות .מניסיוננו בתחום,
קיימים גופים וארגונים פרטיים
הפועלים כמו גופים ציבוריים וכן,
בשל גודלם ,מורכבות ההליכים
המבוצעים בהם איננה פחותה מכל
גוף ציבורי .תשומת ליבכם כי
אפשרתם הצגת גופים אלו במסגרת
סעיף  8.4לטבלה זו.
האם הכנת תוכנית עסקית
אסטרטגית מפורטת עבור מפעל
מוגן משולב כזה או אחר עומד
בקריטריון "תוכניות אסטרטגיות
לגופים ציבוריים"?
בחלק מתת התחומים מופיע כי
לאחר השלב הראשון עולים מספר
מוגבל של יועצים לשלב השני ואז
יש סקר שביעות רצון וכו' .האם
הצעת המחיר נכנסת לציון רק לאחר
עליה לשלב השני? כלומר מי שלא
יעלה לשלב השני לא יוכל להתמודד
על המחיר .האם ההתמחרות היא
רק בין ה עולים לשלב השני?
סקר שביעות רצון -נבקש הבהרתכם
לגבי הניקוד המופיע בשלב ב' בחלק
מתתי התחומים שעניינו סקר
שביעות רצון .במסמכי המכרז לא
נמצא סקר כזה.
נודה על פרסום סקר זה במסגרת
המענה לשאלות ההבהרה

ציבוריים וארגונים גדולים
(המעסיקים  50עובדים לפחות) ו/או
ייעוץ/ליווי תהליכי שינוי וחדשנות
לגופים ציבוריים וארגונים
(המעסיקים  50עובדים לפחות).
אין שינוי בניקוד שלב א'.

כל הצעה תבחן בהתאם לעמידתה
בניסיון המקצועי הנדרש בהתאם
להגדרות שבמכרז
הצעת המחיר תבחן רק לאחר
השלמת בחינת שלבי האיכות
והמיונים הנובעים מכך ראו טבלה
נספח ב' ,מובהר כי מעטפת הצעת
המחיר תיפתח רק לאחר השלמת
תהליכי בחינת האיכות בתת
התחום.

סקר שביעות רצון ייערך באמצעות
פניה לגורמים איתם עבד היועץ
(כמצוין בפירוט ההצעה) ובחינת
שביעות רצונם משירותי היועץ
במידה והיועץ עבד עם המוסד ,רשאי
המוסד לכלול את עצמו כאחד
מהגורמים מהם יקבל את חו"ד .
הסקר יבוצע עם מספר גורמים זהה
בכל תת תחום.
הפרמטרים שילקחו בחשבון בסקר
יהיו אחידים לגבי כלל היועצים והם
כוללים :גמישות והיענות לצרכי
הלקוח ,עמידה בלוחות זמינים ,אופן
הצגת הממצאים ,רמת השירות,
יחסי אנוש.
סקר שביעות רצון -נבקש הבהרתכם ראו תשובה לשאלה .67
לגבי הניקוד המופיע בשלב ב'
שעניינו סקר שביעות רצון .במסמכי
המכרז לא נמצא סקר כזה ובכל
מקרה מסמכי המכרז מדברים על
סקר שביעות רצון שקיים ליועצים
קיימים .אנא הבהרתכם.
אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.
זכאות לתואר איננה מבטלת את
ערכו של ניסיון רב שנים לתחום
מסוים .על כן ,והיות וישנם יועצים
בעלי ניסיון עשיר (מעל  15שנה)
9
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נספח ג'

.71

נספח ה'

6

.72

נספח ה'

8.4

.73

נספח ה'

 10א'

.74

נספח ה'

 11ב'

אשר למדו לתואר אקדמי במהלך
תקופת ניסיונם ,נבקש להוריד את
הדרישה כי הניסיון יחשב מיום
קבלת הזכאות לתואר.
בטופס זה כתוב שיש לצרף העתק
שיק מבוטל .לחברתנו בחשבון
המצורף אין פנקסי שקים כי אנו לא
פועלים באמצעי זה .
הרי בתחתית הטופס בנספח ג
מצורפת דרישה לאשור הבנק על
קיום חשבון .מבקשים להסתפק רק
באשור זה של הבנק .
מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה
בסוף הסעיף:
"למרות האמור ,הזוכה רשאי
לשמור בידיו העתק מהמידע ,לרבות
ניירות העבודה ותוצר העבודה
הסופי שהוכן על ידו במהלך מתן
השירותים לצורכי תיעוד ובקרה
ובכפוף לחובת שמירת סודיות".

מובהר כי ניתן במקום העתק שיק
מבוטל לצרף טופס העברת כספים
מקורי מהבנק .

אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.

ההסכם יעודכן בהתאם.
נא ראה נוסח ההסכם המתוקן עליו
יש לחתום.

נבקש להוסיף לחוזה ההתקשרות
את המשפט הבא ,כפי שמופיע
בסעיף  1.12.19במסמכי המכרז:
"בנוסף ,ישלם המוסד ליועץ
הוצאות נסיעה ממקום העבודה
הקבוע למקום מתן השירות אם
מרחק הנסיעה יעלה על  30ק"מ
בכיוון אחד".
מבקשים שרק המציע המתקשר עם אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.
המוסד יחתום על הסכם הסודיות
ישירות מול ביטוח לאומי ואילו
עובדי המציע ייחתמו על הסכמי
סודיות אישיים אך ורק מול המציע
ולא ישירות מול המוסד.
מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה
בסוף הסעיף:
"האמור לעיל בקשר לזכויות המוסד
בכל מידע ,מסמך /או תפוקות
העבודה הקשורים לביצוע עבודה לא
יחול על אותם מתודולוגיות
ופרקטיקות מובילות ( Leading
אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.
 )Practicesאשר הזכויות בהן
שייכות למציע (להלן" :האלמנטים
המקצועיים") .המציע ישמור
בבעלותו הבלעדית את כל הזכויות
באלמנטים המקצועיים והמוסד לא
יהיה רשאי לעשות שימוש בהם
בנפרד מהשימוש בתפוקות
העבודה".
10
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.75

נספח ה'

.76

נספח ה'

.77

נספח ו'

מבקשים לשנות את נוסח הסעיף כך
 12ד'
שלא תהיה הפחתה בתמורה
המגיעה למציע ובמקומה תתווסף
דרישה שהמציע ישפה את המוסד
במלאו הסכומים שהוא יישא בהם
ככל שייקבע שהתקיימו יחסי עובד-
מעביד בין המזמין ומי מעובדי
המציע.
מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה
16
הבאים:
".16.10למרות כל האמור אחרת
בהסכם ,אחריותו של המציע תוגבל
לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו על
ידו .בכל מקרה סכום השיפוי ו/או
הפיצוי לו יהיה זכאי המוסד לא
יעלה על גובה שכר הטרחה ששולם
בפועל למציע עבור השירותים.
הגבלת סכום האחריות לא תחול
ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב
הונאה או פעולה בזדון של המציע
או מי מטעמו".
".16.17בהתקשרותו עם הספק
מסכים המוסד כי כל תביעה או
טענה מכל סוג שהוא אשר עשויה
לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר
אליה ,תופנה אך ורק כלפי המציע
בישראל ,וכי אף תביעה בקשר
להתקשרות זו לא תופנה אישית
כלפי אף אדם אחר שמעורב בביצוע
העבודה ,בין אם הוא עובד או נציג
של המציע ו/או של החברה
העולמית ובין אם לאו".
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את
הואיל רביעי
הגדרת המונח הסייגים הבאים להגדרת מהו מידע
סודי:
"מידע "
"החובה לשמירה על סודיות המידע
לא תחול במידה והמידע:
א.פומבי או יהפוך לפומבי למעט
כתוצאה מהפרה של הסכם זה;
ב .יתקבל לאחר מכן על ידי הזוכה
מצד שלישי ,שלידיעת הזוכה
אינו חב חובת סודיות כלפי
המוסד בנוגע למידע זה;
ג .היה ידוע לזוכה במועד הגילוי
או שנותר לאחר מכן באופן
עצמאי;
ד .נחשף כפי הנדרש על מנת לאכוף
את זכויות הזוכה לפי ההסכם,
או
11

אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.

אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז.

אין שינוי בהגדרות ותנאי המכרז
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.78

נספח ח'

כללי

.79

נספח י"א'

כללי

.80

נספח י"א'

כללי

נספח י"ב'

כללי

.81

חייב להיות מדווח לפי חוקים,
הליכים משפטיים או כללים
מקצועיים רלוונטיים".
מהם הכיסויים והביטוחים
הנדרשים?
האם ניתן להוסיף ממליצים נוספים
מעבר למספר השורות בטבלה
בקובץ?
האם ניתן לצרף להצעה נספח הבנוי
לפי טבלת רשימת הפרויקטים
ולצרף להצעה?
איך להגיש את הצעת המחיר?

12

הכיסויים הוספו בנספח ח'.1
לא.
יש למלא במסמכים של המכרז
בלבד.
יש להגיש הצעת המחיר נפרדת עבור
כל תת-תחום.
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 .2הבהרות כלליות
לאור עדכון הוראות התכ"מ ,בדבר הפחתות התעריף ומנגנון ההצמדה ,שנכנס לתוקף לאחר פרסום
המכרז ,עודכנו:
תוקנו עמודים  21-23במכרז.
הסכם ייעוץ (נספח ה').
טופס הצעת המחיר (נספח יב').
כמו כן עודכן נספח הביטוח (נספחים ח' וח.)'1
מצורפים בזה מסמכי המכרז המעודכנים.
על המציעים לחתום על המסמכים המעודכנים בר"ת ולהגישם במסגרת ההצעה.
נא תשומת לבכם כי עודכנו כל שאלוני היועץ.
ניתן להוריד את השאלונים המעודכנים בקישור המפורט להלן:
http://www.btl.gov.il/Funds/Yoatzim/Pages/MicrazYoatzim.aspx
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 .3תיקונים והבהרות נוספות במסמכי המכרז
תת –
תחום
מקצועי

מס"ד

מסמך
(מכרז/הסכ
ם/נספח)

מס' סעיף
במסמך

.1

מכרז

1.13

.2

נספח ב'

1.2

הנדסת
חשמל

.3

נספח ב'

1.5

תכנון
מטבחים
מוסדיים

עמודה  – 5עדכון נוסח

.4

נספח ב'

1.5

תכנון
מטבחים
מוסדיים

עמודה  – 8עדכון טעות סופר שלב סקר שביעות רצון מס' נקודות
לשלב ב' עד  35נקודות.
ב'.

נוסח מתוקן

פרוט השינוי
 .1.13ביטוח

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר
ומתחייב כי היה ויתבקש לתת
שירותים כפי מכרז זה  ,ימציא למוסד
את נספח ח'" 1אישור קיום ביטוחים"
אשר מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם
שנחתם עם היועץ  .האישור יימסר
למוסד ללא כל שינוי או הוספה או
הסתייגות בתוכנו.

הוספת סעיף נוסף

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה
למכרז זה על המציע חלה האחריות
לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש
במכרז ואת המשמעויות הכספיות של
התאמת הכיסוי הביטוחי העומד
לרשותו לדרישות המוסד.
למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .1מציע שיתבקש לתת שירותים ,לא
יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי
הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי
עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו
לדרישות המוסד לא נלקחו בחשבון
בהצעתו.
 .2מציע שלא ימציא למוסד את נספח
ח' כאמור  ,לא יאושר לו לתת את
השירות והמוסד יהיה רשאי למחוק
אותו ממאגר היועצים וכן לנקוט נגדו
בכל דרך חוקית העומדת לרשותו
לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו
למוסד מעצם אי עמידת המציע
בהתחייבות זו כלפיו.

עמודה  – 8עדכון טעות סופר שלב סקר שביעות רצון מס' נקודות
לשלב ב' עד  35נקודות
ב'.

14

 3שנים בתקופה של  9השנים
האחרונות.
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.5

נספח ב'

2.3

תהליכים
כימיים

עמודה  – 8עדכון טעות סופר
בשורת שלב ב'.

היועצים בעלי הציון הגבוה בשלב
א' ייבחנו לפי סקר שביעות רצון -
מס 'נקודות לשלב ב' עד  35נקודות.
ככל שלא יהיו  7יועצים ,ייבחנו כל
היועצים.

.6

נספח ב'

2.4

בטיחות
ביולוגית

עמודה  – 8עדכון טעות סופר
בשורת שלב ב'.

היועצים בעלי הציון הגבוה בשלב
א' ייבחנו לפי סקר שביעות רצון -
מס 'נקודות לשלב ב' עד  35נקודות.
ככל שלא יהיו  7יועצים ,ייבחנו כל
היועצים.

.7

נספח ב'

2.5

עמודה  – 8עדכון טעות סופר
רפואה
תעסוקתית בשורת שלב ב'.

היועצים בעלי הציון הגבוה בשלב
א' ייבחנו לפי סקר שביעות רצון -
מס 'נקודות לשלב ב' עד  35נקודות.
ככל שלא יהיו  7יועצים ,ייבחנו כל
היועצים.

.8

נספח ב'

3.2

ניהול
פרויקטים
בתחום
הזקנה

עמודה  – 8הוספת שלב ד'

שלב ד' ציון המחיר – עד 100
נקודות.

.9

נספח ב'

3.3

ניהול
פרויקטים
בתחום
בטיחות
וגיהות

עמודה  – 8עדכון ניקוד שלב א'

.10

נספח ב'

3.3

ניהול
פרויקטים
בתחום
בטיחות
וגיהות

עמודה  – 8הוספת שלב ג'

שלב ג' ציון המחיר – עד 100
נקודות.

4.2

ראיית
חשבון

עמודות  7ו  – 8-עדכון מבנה

עמודת השלבים (א' -ג' ) שייכת
לעמודה . 8

.12

נספח ב'

4.2

ראיית
חשבון

עמודה  – 8עדכון נוסח שלב א'

כל שנת ניסיון נוספת מעבר לנדרש
בעמודה  5תזכה ב 5-נקודות ועד 50
נקודות.

.13

נספח ב'

8.2

מידענות

עמודה  - 8עדכון טעות סופר
בשורת שלב ב'.

 10היועצים בעלי הציון הגבוה
בשלב א' ייבחנו לפי סקר שביעות
רצון – מס' נקודות לשלב ב' עד 50
נקודות .ככל שיהיו פחות מ10 -
יועצים ,ייבחנו כל היועצים.

.11

נספח ב'

15

 .1כל שנת ניסיון נוספת מעבר
לנדרש בעמודה  5תזכה ב5-
נקודות ועד  25נקודות.
 .2תואר בוגר קורס ממונה
בטיחות בעבודה או בעל תואר
שני בהנדסת בטיחות או בוגר
קורס בניהול פרויקטים יזכה
ב 25 :נקודות נוספות
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.14

נספח ב'

8.2

מידענות

עמודה  – 8עדכון ניקוד בשלב א'

.15

נספח ב'

8.3

תקשורת

עמודה  - 8עדכון טעות סופר
בשורת שלב ב'.

 .1כל שנת ניסיון נוספת מעבר
לנדרש בעמודה  5תזכה ב5-
נקודות ועד  25נקודות  .לא ינתן
ניקוד עבור חלקי שנה
 .2תואר/תעודה/קורס בתחום
מידענות – תזכה ב 25-נקודות
נוספות
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 10היועצים בעלי הציון הגבוה בשלב
א' ייבחנו לפי סקר שביעות רצון –
מס' נקודות לשלב ב' עד  30נקודות.
ככל שיהיו פחות מ 10-יועצים,
ייבחנו כל היועצים.
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נספחים לתיקונים והבהרות נוספות במסמכי המכרז
נספח א' – תנאי הסף ואמות המידה להיכלל בתת-תחום  8.6במאגר
1

2

3

4

מס'

תת-
תחום
מקצועי

השכלה

רישום/רישי
ון מאיגוד/
משרד
ממשלתי

8.6

בדיקת
בקשות
בתחום
פיתוח
תעשייתי
/בקשות
לשדרוג
קווי
ייצור
במפעלים

מינימאלי
ת

5
מס' שנות ותק
מינימאלי בתחומים
המפורטים בעמודה 6
מיום קבלת הזכאות
לתואר כמפורט
בעמודה 3

6

7

ניסיון מקצועי
מינימאלי באחד או
יותר מהתחומים
המפורטים

סיווג תעריף

8

9

אמות מידה לקבלה למאגר ליועצים שעמדו בתנאי
הסף

תנאי לכניסה
למאגרים

שלב א'
תואר
ראשון
בהנדסת
תעשייה
וניהול או
תואר
ראשון
בכלכלה

רישום
בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים

5

תכנון/הפעלה של
מפעלים תעשייתיים,
מפעלים מוגנים וקווי
ייצור/שירות
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 .1כל שנת ניסיון נוספת מעבר לנדרש
בעמודה  5תזכה ב 5-נקודות ועד 15
נקודות .לא יינתן ניקוד בגין חלקי
שנה.
 .2כל שנת ניסיון עם אנשים עם
מוגבלות תזכה ב 5-נקודות עד 15
נקודות.

שלב ב'

 20היועצים בעלי הציון הגבוה בשלב
א' ייבחנו לפי סקר שביעות רצון –
מס' נקודות לשלב ב' עד  35נקודות.
ככל שלא יהיו  20יועצים בשלב זה –
יבחנו כולם

שלב ג'

ראיון עם  15היועצים המוצעים
שעברו שלב ב' – עד  35נקודות על פי
טופס הערכת איכות מובנה

שלב ד'

ציון המחיר – עד  100נקודות

יועצים לניהול

 .1למאגר השוטף
ייבחרו עד 10
היועצים בעלי הציון
המשוקלל הגבוה
במצטבר בסיום 4
השלבים

 .2מתוך המציעים
שזכו במאגר השוטף
יכנסו למאגר
המערכתי שלושת
המציעים שקיבלו
את ציון האיכות
הגבוה ביותר
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נספח ב' – עדכון סעיף  .1.12תנאי התקשרות ותשלומים
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נספח ח' :אישור התחייבות לביטוח
1.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ על-פי הסכם זה ,ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי דין ,היועץ
מתחייב לעשות ביטוחים בחברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוחים הנדרשים על פי מכרז
זה .עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על היועץ בלבד.

1.2

אישור קיום ביטוחים כמופיע בנספח ח' 1יוגש למוסד עד  14ימי עבודה לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי
לתחילתן.

1.3

הביטוחים שיעשה היועץ יכסו את הסיכונים הנובעים מהשירות וההתחייבויות על פי מכרז זה ועל פי דין.

1.4

הביטוחים יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות וגם לאחר תום תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת חבות חוקית
ליועץ כלפי המוסד וכלפי צדדים שלישים לרבות מטופלי המוסד.

1.5

בכל הביטוחים שיערוך היועץ ואשר קשורים לביצוע ההסכם ,יירשם סעיף בדבר וויתור על תחלוף כלפי המוסד
והבאים מטעמו וכלפי מטופלי המוסד ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

1.6

בכל ביטוחי החבויות שיערוך היועץ יתווסף המוסד כמבוטח נוסף בכל הקשור בביצוע ההסכם בלבד .בנוסף,
יתווסף בביטוחים אלו סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו
בלבד.

1.7

בכל ביטוח שיערוך היועץ יתווסף סעיף שלפיו לא יחול סעיף ביטוח כפל כמפורט בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א-
 1981לגבי פוליסות ביטוח של המוסד.

1.8

היועץ לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה
בפוליסות ומכל סיבה אחרת על פי הפוליסה.

תאריך:

שם היועץ:

חותמת וחתימה:
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נספח ח' 1
אישור קיום ביטוחים
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
( להלן " :המוסד" )

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ________________
מס' תעודת זהות או מס' חברה:

(להלן "היועץ")

אנו הח"מ___________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם היועץ ועל שם
המוסד בכל הקשור במתן השירותים ועקב ביצוע השירותים של היועץ למוסד את הפוליסות להלן:

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד שלישי בגבול
אחריות של לכל הפחות  ₪ 1,000,000למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו את המבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מהם בנפרד .למען
הסר ספק  ,עובדי המוסד ורכושם נחשבים לצד שלישי על פי פוליסה זו.

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי עובדיו  .גבול האחריות
הנו עד לסך  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית*  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח בגין היפר חובה מקצועית .גבולות
האחריות של הפוליסה הינם  4,000,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח .תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה
( )6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ובתנאי שאין ביטוח אחר תחתיו.

*למקצועות פראה רפואיים ורפואיים הביטוח יהיה אחריות מקצועית רפואית.

באם בסיס הביטוח בפוליסה זו הוא על פי יום הגשת התביעה ,יחול תאריך רטרואקטיבי מיום חתימת ההסכם בין
המוסד לבין היועץ או מועד מוקדם לכך .תאריך רטרואקטיבי משמעו שהפוליסה תכסה מקרים שקרו החל מהיום
הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת הביטוח ו/או בתקופת הגילוי.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 60,000
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בהתייחס לפוליסות לעיל:
.1

.2
.3
.4
.5

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
המוסד  ,הבאים מטעמו וכלפי מבטחיו ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
את המוסד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד ,מבלי שתהיה לנו זכות
תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר
ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על היועץ בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו וכלפי מטופלי המוסד .הוויתור לא יחול כלפי
אדם שביצע נזק בזדון.
באם נחליט לבטל את הפוליסה/ות או לשנות סעיפים  ,נשלח לכם הודעה מוקדמת על כך באמצעות דואר
רשום לכל הפחות  60יום מראש.
אי קיום תנאי מתנאי פוליסה על היועץ ,לא תפגע בזכויות המובטחים האחרים .
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

__________

___________

____________

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

פוליסה

מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

אש מורחב ונזק
תוצאתי
צד שלישי
אחריות מעבידים

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
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נספח י"ב' – הצעת המחיר לתת תחום
(יש להגיש במעטפה נפרדת בשלושה העתקים)

החתום מטה מתכבד בזה להגיש הצעה לתעריפי העבודה לעבודות בתת-תחום _________________
הנני
שיוזמנו על ידי המוסד במסגרת מאגר יועצים לאגף הקרנות שירותים בהתאם למסמכי ההליך ,ההסכם והנספחים כמפורט להלן (יש
לסמן  בתיבה המתאימה):


יועץ עצמאי



כמורשה חתימה מטעם המציע

המגיש יועצים המועסקים על ידו.

הצעת מחיר להתקשרות על בסיס שעות עבודה % -

הנחה (חיובית בלבד) על מהתעריף המרבי המוגדר בנספח א'.

תעריף שעת עבודה ליועץ בתחום מס'  – 1בינוי בתתי תחומים המקצועיים מס'  1.10 – 1.1יהיה  ,על פי המוגדר בתקנה  5א' לחוק
חובת המכרזים( ,לא נדרשת הנחה).

הנני/אנו מאשרים כי אחוזי ההנחה המפורטים לעיל הינם סופיים ולא ישתנו במשך כל תקופת ההתקשרות כאמור במסמכי הליך זה.

תאריך

חתימת היועץ עצמאי

תאריך

חתימת מורשה חתימה

חותמת החברה

הערה  :חתימת מורשה חתימה נדרשת רק בהצעת מציע המגיש יועצים המועסקים על ידו.
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