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 לכבוד 

 למתן שירותי חשבות שכר בעיריית נשר 32/22המשתתפים במכרז 

 תשובות העירייה לשאלות אשר התקבלו  הנדון:

 

 תשובת העירייה  פירוט השאלה / בקשה   עמוד סעיף המסמך #

מסמך   .1
 ב'

בהתאם למקובל במכרזים דומים ועל מנת   7 10.1.5
המציעים,   לקוחות  על  מהכבדה  להימנע 
נבקש אישורכם להחליף את הדרישה לצרף  

בסעיף   כנדרש  והמלצות    10.1.5אישורים 
לקוחות  זה,   רשימת  לצרף  בדרישה 

ממליצים אשר תכלול התייחסות לעמידה  
בתנאי הסף שבסעיף ביחס לכל לקוח, וכן  
אימות   לטובת  הלקוחות,  עם  קשר  פרטי 
כי   להדגיש  נבקש  המזמין.  ידי  על  האמור 
מתכונת זו, שאינה מצריכה כל שינוי אחר  
במזמין,   כלל  תפגע  שלא  רק  לא  במכרז, 

להפך   אפשרות  -אלא  תאפשר    מתן  זו 
את   בעצמו  לוודא  האפשרות  את  למזמין 
עמידת המציעים בתנאי הסף, וזאת מבלי  
ומבלי   הסף,  תנאי  דרישות  במהות  לפגוע 
מאחריות   כמובן,  לגרוע,  בכדי  בדבר  שיש 

 המציע. 

 

למועד   עד  זמן  די  נותר  נדחית.  הבקשה 
לבקש   ניתן  זה  למועד  ועד  המכרז  הגשת 

 פס. מהגורמים הרלוונטיים למלא את הטו 

מסמך   .2
 ב'

17.1.2 

ניסיון  
 מקצועי  

 +
 המלצות 

בהתאם למקובל במכרזים דומים ועל מנת   12
המציעים,   לקוחות  על  מהכבדה  להימנע 
נבקש אישורכם להחליף את הדרישה לצרף  

בסעיף   כנדרש  והמלצות    17.1.2אישורים 
לקוחות   רשימת  לצרף  בדרישה  זה, 
ממליצים אשר תכלול התייחסות לעמידה  
בתנאי הסף שבסעיף ביחס לכל לקוח, וכן  

הלקוחות עם  קשר  אימות  פרטי  לטובת   ,
כי   להדגיש  נבקש  המזמין.  ידי  על  האמור 
מתכונת זו, שאינה מצריכה כל שינוי אחר  

 הבקשה נדחית יש לצרף המלצות כנדרש. 
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במזמין,   כלל  תפגע  שלא  רק  לא  במכרז, 
להפך   תאפשר    -אלא  זו  אפשרות  מתן 

את   בעצמו  לוודא  האפשרות  את  למזמין 
עמידת המציעים בתנאי הסף, וזאת מבלי  
ומבלי   הסף,  תנאי  דרישות  במהות  לפגוע 

מאחריות  ש כמובן,  לגרוע,  בכדי  בדבר  יש 
 המציע. 

 

הצעת   נספח ג'  .3
 מחיר 

למדד   28 התעריף  את  להצמיד  נבקש 
את   להצמיד  לחלופין  לצרכן  המחירים 

 התעריף אחת לשנה בתחילת שנה. 

המחיר יוצמד למדד המחירים לצרכן אחת  
 לשנה בתחילת שנה קלנדרית.

הצעת   נספח ג'  .4
 מחיר 

ומספר   28 במידה  כי  מנגנון  להוסיף  נבקש 
התלושים יפחת מכל סיבה שהיא מסך של  

תלוש בחודש התשלום החודשי יחושב   480
תלושים כמינימום לתשלום, שכן    480לפי  

עלויות   ישנם  שיוצב  העובד  קבועות  בגין 
 שאינם ניתנות לשינוי. 

 הבקשה נדחית.  

מסמך   .5
 א'

יבוצע   14 16.2 הערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש 
יום    14בכפוף למתן הודעה בכתב לספק של  

 מראש ומתן הזדמנות להשמיע טענותיו. 

מ   פחות  נותרו  בהם  למעט מקרים  מקובל 
 יום למימוש הערבות.  14

מסמך   .6
 6ב'

+ 

פרטי 
 המציע

 ה'

+ 

10   

23 

+ 

27 

להיקף   ההתייחסות  את  להשמיט  נבקש 
המציע של  היות   הכספי  הרשויות  מול 

והרשות   המציע  בין  חסוי  במידע  ומדובר 
 אשר אינו ניתן לפרסום.  

הכוונה בשני הסעיפים היא לתקציב הכללי  
של הרשות על מנת להתרשם מגוד הרשות  
ולא להיקף ההתקשרות שבין הספק לרשות  

 המקומית. 

נספח ד'   .7
 הסכם -

העירייה   34 9.1 תנקוט  בטרם  כי  להבהיר  נבקש 
זה,   בסעיף  המנויים  מהסעדים  באיזה 

 תינתן לספק הזדמנות לתקן את ההפרה. 

תבחן,   העירייה  אולם  נדחית  הבקשה 
לספק   לאפשר  ההפרה,  לחומרת  בהתאם 
 לתקן אותה, בהתאם לשיקול דעת העירייה 

נספח ד'   .8
 הסכם -

בגינה    נבקש להחריג 38 15.4 מקרים בהם ההפרה 
יוטל הקנס נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל  
ג'   צד  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  העירייה  של 

במידה וההפרה הינה בגין מעשה או מחדל  
של   מטעמה  ג'  צד  של  ו/או  העירייה  של 
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בשליטת   שאינו  מעשה  עקב  או  כלשהו 
 הספק. 

שלא   הרי  בלבד  הספק(  )שאינו  העירייה 
 יוטל קנס. 

נספח ד'   .9
 הסכם -

נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק תהיה   38 16
  .על פי הדין

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

נספח ד'   .10
 הסכם -

הספק   38 16 של  הסיכון  בו  מצב  למנוע  מנת  על 
במכרז זה עולה על הסיכוי מבחינתו, נבקש  

 להגביל את תקרת אחריות הספק ל: 

 נזקים ישירים בלבד. (א)

על   (ב) תעלה  לא  אחריותו  בו  באופן 
בפועל   לו  ששולמה  התמורה  סך 

ב זה  מכרז  החודשים   12  -מכח 
אשר קדמו למועד היווצרות עילת  

  התביעה.

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

נספח ד'   .11
 הסכם -

להחריג 38 16 הספק    נבקש  של  אחריותו  את 
ביחס לנזקים אשר נגרמו עקב מעשה ו/או  
מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד  
בשליטת   שאינו  מעשה  עקב  או  כלשהו  ג' 

 .הספק

במידה והמחדל הוא של העירייה או של צד 
שלא   הרי  בלבד  הספק(  )שאינו  מטעמה  ג' 

 תוטל אחריות על הספק. 

נספח ד'   .12
 הסכם -

נבקש להבהיר כי הפיצוי ו/או השיפוי יעשו   38 16.2
על פי פס"ד שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך  

( מסמכי התביעה או הדרישה יועברו  1ש: )
 ( העירייה;  עם קבלתם אצל  מיד  (  2לספק 

תינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה  
יועץ   מינוי  ידי  על  היתר  )בין  עצמו  של 

( מטעמו(;  ידי  3משפטי  על  ייחתם  לא   )
ירייה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא  הע

 .הסכמת הספק בכתב ומראש 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

נספח ד'   .13
 הסכם –

+ 

18 

+ 

1 

39 

+ 

44 

חובת   את  לסייג  נבקש  למקובל,  בהתאם 
( מידע שכבר היה ידוע  1)  -הסודיות ביחס ל

שלא   הסודי  המידע  קבלת  במועד  לספק 
בנחלת   המצוי  מידע  ו/או  העירייה  מאת 

( לידיעת  2הכלל;  יגיע  ו/או  שהגיע  מידע   )

 מקובל. 
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 בברכה,

 גרינברגר, עו"ד אורי 
 

 יועץ משפטי 
 עירית נשר 
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נספח 
 3ד'

הפרת   וללא  אחרים  מגורמים  הספק 
( זה;  מכרז  פי  על  מידע  3התחייבותו   )

יפותח   ו/או  ידי  שפותח  על  עצמאי  באופן 
מבוסס   ושאינו  מטעמו  מי  כל  ו/או  הספק 

(  4או כולל את המידע הסודי של העירייה; )
מקצועי,   מתודולוגיה,  know-howידע   ,

ייחודיים   שאינם  עבודה  ושיטות  רעיונות 
( מידע אשר גילויו נדרש על פי  5לעירייה; )

 צו של רשות מוסמכת. 


