יום שלישי  12ינואר 2021
הנדון :מענה לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס'  -1/2021מתן שירותי יעוץ חשבונאי ושכר
להלן תשובות המועצה לשאלות שהתקבלו מהמציעים שונים:
 .1מועד הגשת המכרז  -עמ'  + 3עמ'  9סעיף :23
בעמ'  3רשום כי יש להגיש עד השעה  ,14:00ואילו בעמ'  9עד השעה .12:00
נודה לקבלת הבהרה מהי השעה הקובעת .
תשובת המועצה:
• עד השעה 14:00
 .2רשימת מסמכי המכרז  -עמ'  ,4טבלה בראש הדף  -סעיף :2
הסעיף מסתיים במילים  :בהתאם לנוסח המצורף לכתב ההצהרה ואך ורק על פי נוסח זה .
לא מצאנו כי המכרז כולל נוסח "אישור מרשויות מקומיות" כאמור לעיל .
נודה לכם אם תעבירו נוסח כאמור או לחלופין תאפשרו לצרף מכתבי המלצה ואישורים אותנטיים.
תשובת המועצה:
• יש להביא אישור ע"פ הרשום בעמוד  4סעיף 3.6
 .3כנס משתתפים  -עמ'  ,4סעיף : 1.5
בסעיף זה המציע נדרש לצרף להצעתו סיכום חתום של כנס משתתפים בו נכח .
לא מצאנו כי במכרז צויין המועד בו יתקיים הכנס.
נודה לקבלת עדכון אודות מועד כנס המשתתפים.
תשובת המועצה:
• לא יתקיים כנס משתתפים  ,יתקיים ראיון עם המשתתפים בתאריך  21.1.2021זימון ושעה ישלחו
לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובחינת עמידה בתנאי סף.
 .4רכזת שכר ונוכחות – טבלה עמ' :13
דרישתכם היא כי הקבלן יעמיד לרשות המועצה עובדת בהיקף של עד משרה וחצי .
התמורה בסעיף זה הינה בין  ₪ 6,000ועד ל. ₪ 9,000 -
עלות השכר והנלוות של עובדות המועסקות בהיקף של משרה וחצי ומשתכרות שכר מינימום גבוהה מהעלות
המקסימלית הנקובה בסעיף זה ,כך שאין התאמה בין היקף כ"א הנדרש ובין התעריף אותו ניתן להציע.
נודה על הגדרה מחדש של הנתונים בסעיף זה .

תשובת המועצה
•

הכוונה הינה העלות למשרה מלאה  1ובהתאמה תהייה התוספת באם המועצה תחליט לקחת עוד
חצי משרה.

 .5שירותי חשבות שכר – טבלה עמ' :13
המועצה דורשת כי הקבלן יעמיד לרשותה חשבת שכר במשרה מלאה.
התמורה בסעיף זה הינה בין  ₪ 11,000ועד ל. ₪ 16,000 -
מהכרותנו את שוק העבודה ,השכר אותו מקבלת חשבת שכר בעלת ניסיון
הינו בטווח של  ₪ 12,000 – ₪ 9,000ברוטו.
לאור האמור לעיל ,אנו מבקשים לעדכן את התמורה בסעיף זה ולהגדירה בטווח
שבין  ₪ 14,000ועד ל. ₪ 20,000 -
תשובת המועצה
•

הטווחים שציינו ישארו ניתן להגיש הצעה לפי הטווח המקסימלי שנקבע במכרז.

 .6חשבות שכר  -עמ' : 13
ככל שיהיה גידול במספר תלושי השכר של המועצה ,הדבר ידרוש מהקבלן יותר שעות עבודה ומן ההגינות
יהיה להגדיל את התמורה בהתאמה.
אנו מבקשים להוסיף מנגנון עדכון של התמורה כדלקמן :
בחודש ינואר יבחן מספר תלושי השכר שחושבו בממוצע בשנה שחלפה.
בגין כל גידול של  25תלושי שכר לעומת השנה הקודמת ,תגדל התמורה החודשית בהיקף של  ₪ 750לחודש.
תשובת המועצה
•

לא מאושר

 .7מחירי מינימום  -טבלה  - 1עמ' : 13
סכומי המינימום המופיעים בטבלה זהים בדיוק לסכומי המינימום שהופיעו במכרז שפורסם בשנת . 2014
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לשינויים במספר מדדים מאז שנת  2015ועד היום :
מדד המחירים לצרכן – עלייה של .0.19%
שכר ממוצע – עלייה של  ( . 27%לנוחיותכם  ,מצ"ב טבלה שפורסמה ע"י הלמ"ס )
שכר מינימום  -עליה של . 23.3%
על מנת להתאים את מחירי המינימום לשינויים שחלו במשק ב  6 -השנים האחרונות ,אנו מבקשים לעדכן
את מחירי המינימום ולהגדילם בהתאם לעלית השכר הממוצע דהיינו ב.25% -
תשובת המועצה
•

הטווח גדל ביחס למכרז הקודם וניתן להגיש עד המחיר המקסימלי

 .8מספר נדרש של מנהלי חשבונות  :עמ'  - 13עמ'  ,16סעיף :1.1
בהתאם לעמוד  – 13היקף מנהלי החשבונות הנדרש –  6משרות .
ואילו לפי עמוד : 16
סעיף  – 1.1.1נדרשים ארבעה מנהלי חשבונות
סעיף  – 1.1.2נדרשים שלשה עובדים בעלי הכשרה של מנהלי חשבונות
סה"כ לפי סעיף זה –  7מנהלי חשבונות .
נבקש לדעת כמה מנהלות חשבונות יש להעמיד לטובת המועצה .
תשובת המועצה
•

סעיף  1.1.1יתוקן לפי 3 :מנהלי חשבונות שאחד מתוכם הינו ראש צוות.

 .9הכשרתו של ראש צוות הנהלת חשבונות  -עמ'  ,16סעיף  + 1.1.1סעיף : 1.1.2
בסעיף  1.1.1רשום כי ראש הצוות יהיה בעל הכשרה מקצועית של מנהל חשבונות סוג  ,2ואילו בסעיף 1.1.2
כתוב כי שלושה עובדים יהיו בעלי הכשרה מקצועית של מנהל חשבונות סוג  , 3אך לא ברור האם ראש הצוות
הינו אחד מהם .
נודה על קבלת הבהרה על הכשרתו הנדרשת של ראש צוות הנהלת החשבונות .
תשובת המועצה
•

בסעיף  1.1.1מדובר על הכשרה סיווג  3כולל ראש הצוות ובסעיף  1.1.2מדובר על סיווג 2 -1

 .10דרישות סף מחשב/ת השכר  -עמ'  ,16סעיף :1.1.3
במכרז לא פורט הוותק המינימלי  /ניסיון מקצועי לתפקיד זה .
האם נדרש ניסיון מינימלי בעבודה כחשב/ת שכר ?
האם נדרש וותק מינימלי של עבודה כחשב/ת שכר ברשות מקומית ?
תשובת המועצה
•

תודה על ההערה – ותק של  5שנים כחשב/ת שכר ברשויות מקומיות.

 .11הצמדת התמורה לעליית השכר הממוצע במשק :
בנוסח המכרז שפורסם צויין כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן.
בשנים האחרונות מדד המחירים לצרכן עלה באופן אפסי ואילו עלות השכר הממוצע עלתה בשיעור שנתי של
כ , 3% -דבר שגרם לשחיקה משמעותית של הרווחיות של קבלנים רבים במשק המספקים שרותים
המבוססים ברובם המכריע על עובדים .
אנו מבקשים כי התמורה במכרז תעודכן אחת לשנה בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק ,כפי שיפורט להלן
:
אחת לשנה ,בחודש ינואר ,התמורה תעודכן בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק בשנה שחלפה.
מובהר כי במידה והשכר הממוצע עלה בשנה מסויימת בשיעור העולה על  , 3%התמורה תגדל בשיעור של 3%
בלבד.
מנגנון הצמדה כאמור לעיל ,יאפשר לק בלן לתת לעובדים תוספות שכר אחת לתקופה ולהתאים את שכרם
לרמות השכר המקובלות במשק.
צעד זה יסייע בשמירת כוח אדם איכותי ,מקצועי ומיומן לאורך זמן הנותן שירות למועצה .
תשובת המועצה
•

לא מקובל

. .12במסמכי המכרז נדרש שהמציע יהיה שותפות רשומה או תאגיד רשום כדין בישראל
ברצוננו לבקשכם לאפשר גם לשותפות לא רשומה ברשם השותפויות ,אך הרשומה כדין כעוסק
.מורשה לצרכי מע״מ להשתתף במכרז
תשובת המועצה
•

הבקשה מאושרת

.13

בתנאי סף  3.2נדרש לצרף את רשימת רו"ח המועסקים ,וכן לצרף קו"ח ,תעודות השכלה ורישיונות
רו"ח לכל אחד מהם.
מכיוון שבמשרדינו מועסקים רו"ח רבים ,נבקשכם להסתפק ברשימת כל רו"ח המועסקים ,אך לצרף
קו"ח ,תעודות השכלה ורישיונות רק למקסימום  5מהם.
תשובת המועצה
•

.14

הבקשה מאושרת

 3.6בתנאי סף על המציע או מטעמו להיות נוכחים בכנס משתתפים .במסמכי המכרז אין אזכור
למועד כנס המשתתפים.
תשובת המועצה:
•

ראו תשובת המועצה לשאלה מספר 3

 .15במסמכי המכרז אין אזכור למועד כנס המשתתפים
תשובת המועצה:
ראו תשובת המועצה לשאלה מספר 3
 .16מי נותן /נותני השירותים כיום במועצה נשוא המכרז
תשובת המועצה:
•

א .ברניר

 .17מיהו רואה החשבון של המועצה כיום
תשובת המועצה:
•

א .ברניר

•
 .18מהן תוכנות הנהלת-החשבונות והשכר שעובדים עימן כיום במועצה
תשובת המועצה:
•

פריוריטי להנהלת חשבונות ומלם לשכר

 .19כמה תלושי שכר מופקים כל חודש לעובדי המועצה
תשובת המועצה:
•

כ 450-תלושים

 .20כמה מתוכם משתייכים לעובדים סוציאליים ,כמה לעובדי הוראה ,כמה לגמלאים וכמה לעובדים
?אחרים
תשובת המועצה:
•

עו"סים כ20-

•

עובדי הוראה -כ 163 -סייעות ו 63-מורים בחינוך העל יסודי

•

גימלאים -כ74 -

•

יתר -כ130 -

 .21האם ניתן לחתום בראשי תיבות על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז
תשובת המועצה:
•

כן

בכבוד רב,
חגי פלמר
מנכ"ל המועצה האזורית מנשה

