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יד טבת תשע"ח

הנדון:

תשובות לשאלות –קול קורא להזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של העירייה לביצוע עבודה
מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

בפתח הדברים וטרם תענה העירייה על שאלות המשתתפים ,יודגש כי ,זהו מסמך התשובות הרשמי היחיד אשר יצא תחת
ידה של עיריית רמלה בהקשר עם הקול קורא שבנדון ,והתשובות האמורות בו ,הן היחידות אשר יחייבו את העירייה.
בנוסף ,יודגש כי המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  ,04.01.2017וכמו כן ,ההצעות יוגשו אך ורק בדואר אלקטרוני
לכתובתapplication@ramla.muni.il :
עיריית רמלה מתכבדת בזאת להגיש תשובות לשאלות שנשאלו במסגרת הקול קורא שבנדון ,כמפורט להלן:
( )1שאלה:
ברצוננו לקבל הבהרה לגבי תחום המחשוב ,תחום זה מכיל בתוכו  2נושאים:
נושאי תפעול וטכנולוגיה
נושאי מערכות מידע  ,תכנון אסטרטגי ואינטרנט
האם ניתן להגיש את  2הנושאים הנכללים בתוכו בבקשה אחת או שנדרש להפריד?
תשובה :לכל תחום יש להגיש בקשה נפרדת.
( )2שאלה:
אבקש הבהרה ,ברצוני להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים.
במסמכי הבקשה סעיף  6רשום ,כי יש לצרף לבקשה את כלל המסמכים ,ולהפריד כל מסמך בהתאם לתת הסעיף
שלו באמצעות חוץ.
ההגשה של המכרז הינה הגשה דרך קובץ  pdfבמייל ,אשמח להבהרה בנוגע לחוצץ,
האם נדרש דף מפריד בין מסמך למסמך ?
תשובה :יש להפריד בדף חלק בין מסמך למסמך.
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( )3שאלה:

המסמכים מוכנים לשליחה .אך לאחר המילוי אני רואה שלא קיים בשום מסמך שלכם מקום לחתימת/אישור
עו"ד או רוח לדברים.
לעומת זאת ההוראות ההזמנה רשום שצריך לאשר המון דברים ע"י רוח/עו"ד.
תוכלי להגיד לי מה והיכן?
תשובה :חלק מהמסמכים שיש לצרף בתנאי הסף דורשים אימות על ידי עו"ד (נספח  2לדוגמא ,בטעות לא
צורף אליו חלק האימות).
( )4שאלה:
אני מעוניינת להכלל כיועצת משפטית במאגר היועצים .להלן שאלותי:
 .1האם מהיועצים המשפטיים בנושאים המפורטים בפרק "הכנסות" נדרש תנאי סף של ניסיון של  3פרויקטים
ברשויות מקומיות או עבודה ברשות מקומית?
 .2האם יש נוסח של תצהיר העדר רישום פלילי שיש לצרפו?
 .3האם התצהיר הכלול בנספח  4רלבנטי רק למציע שהינו תאגיד?
 .4האם פורסמו עד כה תשובות לשאלות הבהרה באתר העיריה?
תשובה .1 :נדרש ניסיון בהתאם לתנאי הסף הכלליים המפורטים בסעיף  12לקול קורא;  .2מצ"ב נוסח
לתצהיר להעדר רישום פלילי ,בסוף מסמך זה;  .3התצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
הינו רלוונטי לכלל המציעים;  .4מסמך זה הינו מסמך התשובות הרשמי היחיד שמפורסם לעניין קול
קורא זה.
( )5שאלה:
אבקש להבהיר  ,במידה ותחת אותו תחום התמחות ניגשים לכמה סעיפים ,האם יש להגיש בקשה נפרדת לכל
סעיף בנפרד או לכל התחום ביחד תוך פרוט הסעיפים.
תשובה :לכל תחום יש להגיש בקשה נפרדת.
( )6שאלה:
במסמכי ההצעה לא נמצא נוסח תצהיר על העדר רישום פלילי
אודה על הבהרתך.
תשובה :מצ"ב נוסח לתצהיר להעדר רישום פלילי ,בסוף מסמך זה.
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( )7שאלה:
האם יש צורך לחתום ולשלוח את " הנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד ענינים להעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות"?
או – לחתום על המסמך רק לאחר קבלה למאגר היועצים?
תשובה :יש למלא את הטופס ולצרפו להצעה.
( )8שאלה:
בהזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של העיריה נרשם כי יש לצרף את נספח " 2תצהיר מאומת ע"י
עו"ד" שאינו נמצא במסמכי ההגשה.
תשובה :בשגגה חלק האימות בסוף נוסח נספח  2לא הוסף ,יש לאמת הנוסח בפני עו"ד.
( )9שאלה:
הצעה למספר תחומים תחת אותו נושא – ובמקרה הספציפי שלנו ,הצעה למספר תחומים תחת הקטגוריה
"הכנסות" –
האם נדרש להגיש לכל תת תחום מסמכים בנפרד או מספיקה הגשה אחת במסגרתה נציין את תת התחומים
הרלבנטיים אליהם מוגשת ההצעה?
תשובה :לכל תחום יש להגיש בקשה נפרדת.

בכבוד רב,


















מיכלרוטמן 

מנהלתמחלקתמשקונכסים 
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תצהירמאושרבפניעו"דבדברהיעדררישוםבמרשםהפלילי 
אני הח"מ ______________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות ,ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים או משמעתיים בגין
העבירות האמורות; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות ,וזולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות
השבים ,התשמ"א – .1981
או הנני מצהיר כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי (מחק את המיותר) בעבר בחקירות פליליות בחשד
לביצוע העבירות הבאות (לרבות עבירות של אחריות קפידה):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
) _________________________________________יש לפרט את העבירות).
ו/או הריני מצהיר בזאת כי לא מתקיימת כל חקירה משטרתית נגדי ו/או הוגש נגדי כתב אישום ,נכון למועד חתימתי זו .במקרה
שקיימת חקירה משטרתית ו/או הוגש כתב אישום יש לפרט העבירות והנסיבות :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
חתימה :שם פרטי _______________ :שם משפחה _____________ :ת.ז _____________ .:
חתימה ________________ :חותמת ________________ :תאריך ____________ :
אישורחתימהעלידיעו"ד  :
אני הח"מ _____________ עו"ד ___________________ ת.ז ______________ .מאשר בזאת כי החתום מעלה מר\גב'
_______________ אשר זיהה\תה עצמו\ה על ידי ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו\ה כי עליו\ה להצהיר את האמת וכי
י\תהיה צפוי\ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י\תעשה כן ,אישר\ה את נכונות הצהרתו\ה הנ"ל וחתם\מה עליה .
תאריך _____________ :חתימה _________________ :חותמה______________

נספח זה ימולא על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים לביצוע העבודה .נספחים אלו יצורפו להצעה .
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