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 2021 ולייל 13              

 לכבוד

 מציעים המשתתפים במכרז

 

ייעוץ משפטי שירותיי ל 21/05לשאלות הבהרה בנושא מכרז פומבי מס'  1מענה מס' הנדון: 

 דיני העבודה בתחום

נוסח המכרז המחייב את . מסמכי המכרזב ותיקונים שינוייםלתשומת לב המציעים נעשו  .1

. יש להגיש לתיבת ההצעות את נוסח 13.7.21-המעודכן מיום ההמציעים הוא הנוסח 

  חתום. 13.7.21-המכרז המעודכן מיום ה

 לשאלות ההבהרה חתום על ידי המציעים. 1בנוסף לכך, יש להגיש את מסמך מענה מספר  .2

 הבאים: ולתיקונים  המהותיים לשינוייםתשומת לב המציעים  .3

 באופן הבא: תוקן למסמכי המכרז 5.6תנאי הסף המקצועי שבסעיף . 3.1

שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותיי ייעוץ  7-נתן במהלך ה"המציע          

 3חברות ממשלתיות ו/או ללפחות  3וליווי משפטי בנושאי כוח אדם ושכר ללפחות 

 ם". גופים ציבוריי

  "גוף ציבורי", הכוונה לתאגידים שהוקמו –למסמכי המכרז  5.6לצורך תנאי הסף שבסעיף   

 מכוח חוק; רשויות מקומיות; משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלה; תאגידים עירוניים או 

 ממשלתיים.

 למסמכי המכרז.' "הצעת המציע" 5לנספח א 6נעשה שינוי בסעיף . 3.2

)"תנאים  3ותיקונים בעמוד הראשון להסכם ההתקשרות ובסעיפים . נעשו שינויים 3.2

  )"התמורה הכספית"( למסמכי ההסכם. 7סעיף -)"תקופת ההתקשרות"(, ו 5מתלים"(, 

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז.  1מצ"ב כנספח מס'  .4

שאלות ל 1מענה מספר שיופץ בצירוף למסמך  13.7.21-נוסח המכרז המעודכן מיום הפרט ל .5

 ההבהרה, לא חל שינוי ביתר תנאי המכרז.

המקורי לבין הוראות נוסח המכרז המעודכן מיום  במקרה של סתירה בין הוראות המכרז .6

 .13.7.21-נוסח המכרז המעודכן מיום היחולו הוראות , 13.7.21-ה

-המקורי ו/או הוראות המכרז המעודכן מיום ה במקרה של סתירה בין הוראות המכרז .7

לשאלות  1לשאלות ההבהרה, יחולו הוראות מענה מספר  1לבין מסמך מענה מספר  13.7.21

 ההבהרה. 

 

 בברכה,       

 לג'לם,                         -תמר אלמיו                                     

   רכזת מכרזים והתקשרויות                                                                                                                
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  1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובות  שאלות  מס"ד

האם ניתן לקבל את הנספחים של  .1
כדי  WORDמסמכי המכרז בפורמט 

שניתן יהיה למלא אותם אופן ממוחשב 
 במקום בכתב יד?

 מקובל חלקית.  

לא כל נספחי המכרז יועלו בפורמט המבוקש, אלא 

' בלבד יועלו לאתר האינטרנט של 8א -' ו7נספחים א

 .Wordהחברה בפורמט 

האם שירותי בריאות כללית, שהינו  .2
תאגיד בריאות ע"פ חוק ביטוח בריאות 

עובדים,  47,000-ממלכתי, המעסיק כ
והינו גוף מתוקצב ונתמך המפוקח ע"י 
הממונה על השכר במשרד האוצר ואגף 

התקציבים, מהווה "גוף ציבורי" 
כמשמעותו בקריטריון השני המופיע 

( למסמכי 9)בעמ'  9.1.2בטבלה שבסעיף 
 המכרז?

 

ההגדרה של "גוף ציבורי" עבור הקריטריון השני בטבלה 

בדיקת איכות ההצעה"(  –)"שלב שני  9.1.2 שבסעיף

 הוגדר במסמכי המכרז כדלקמן:

"גוף ציבורי הכוונה לרשויות מוניציפאליות; משרדי 

ממשלה ויחידות סמך שלה; תאגידים עירוניים או 

 ממשלתיים". 

כל גוף ו/או תאגיד שאינו עונה להגדרה זו של גוף ציבורי 

העמידה כאמור לעיל, אינו מקובל לצורך בחינת 

לבדיקת  9.1.2טבלה שבסעיף כאמור בקריטריון השני ב

 . איכות ההצעה

למשרדנו בהתייחס  נודה אם תאשרו .3
למכרז שבנדון, ששירותי  5.6לסעיף 

ייעוץ וליווי משפטי בנושא כוח אדם 
חברות ממשלתיות, שבגדר זה  3ללפחות 

תאגידים שהוקמו על פי חוק  נכללים גם
)תאגידים סטטוטוריים(, ותאגידי 

לחוק  21בריאות כמשמעם בסעיף 
 .1985 -יסודות התקציב תשמ"ה

 מקובל חלקית.

למסמכי המכרז יתוקן באופן  5.6ף שבסעיף תנאי הס

 הבא:

שנים שקדמו למועד הגשת  7-במהלך ה"המציע נתן 

ההצעות למכרז, שירותיי ייעוץ וליווי משפטי בנושאי 

 חברות ממשלתיות ו/או 3כוח אדם ושכר ללפחות 

  גופים ציבוריים". 3 ללפחות

הכוונה לתאגידים  ",גוף ציבורי" –תנאי סף זה צורך ל

; משרדי ממשלה קומיותרשויות מ וח חוק;שהוקמו מכ

 ויחידות הסמך שלה; תאגידים עירוניים או ממשלתיים.

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם לאמור לעיל. 
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 תשובות  שאלות  מס"ד

 למסמכי המכרז: 9.1.2וסעיף  5.6סעיף  .4

בדומה לחברות ממשלתיות, יחסי 
העבודה ברשויות המקומיות מוסדרים 
באמצעות הסכמים קיבוציים וחלים 
עליהם כללים והוראות שנקבעו על ידי 

 הרגולטור: משרדי הפנים והאוצר.

רשויות מקומיות פעולות וכפופות 
בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד 
הפנים, בהתאם להנחיות וחוזרי משרדי 
האוצר וכפופות כמובן להוראות חוק 
יסודות התקציב, על כל המשמעויות 
הכרוכות בכך )ובכלל זה החלת הדינים 

 המשמעתיים והנחיות משרדי האוצר(.

נציין, כי הוראות מתחום השכר ותנאי 
עבודה, החלות על החברות הממשלתיות 
מוחלות בשינויים המחוייבים גם על 
הרשויות המקומיות ובכלל זה הוראות 

 תכ"ם והוראות חוק שונות.

לאור האמור, נבקש לתקן את תנאי הסף 
 וניקוד האיכות באופן בו בכל מקום בו

נרשם חברה ממשלתית יהיה כתוב 
 לרבות רשויות מקומיות.

נבקש  –בדומה, לעניין הגדרת גוף ציבורי 
 לכלול גם רשויות מקומיות.

 . 3ראה מענה לעיל לשאלה מספר 

 : 7.1.1סעיף  .5

. אנא צרפו טופס לצור מתן הפרטים 1
הנדרשים לפי התוספת השנייה לכללי 

)מינוי רשות החברות הממשלתיות 
 יועצים משפטיים ושכרם(.

 
. אנא צרפו נוסח תצהיר הכנסות 2

 מחברות ממשלתיות.
 

המסמכים האמורים מצויים באתר האינטרנט של רשות 

החברות הממשלתיות. יש להוריד מאתר זה את 

 המסמכים ולהגישם במסגרת ההצעה. 

בכל הנוגע להגדרת גוף ציבורי לצורך  . 6
 9.1.2, ס' 9בחינת איכות ההצעה )עמ' 

אנא  –מסמכי המכרז(  –למסמך א' 
אשרו כי ניתן להתייחס לתאגידים 

סטטוטוריים וכן לגופים נוספים עליהם 
חל חוק יסודות התקציב )כמו מוסדות 

 להשכלה גבוהה(. 
 

 . 2ראה מענה לעיל לשאלה מספר 

למסמך  7, ס' 34לתמורה )עמ'  בכל הנוגע .7
הסכם התקשרות לשירותי ייעוץ  –ב' 

אנא  –משפטי בתחום דיני העבודה( 
הבהירו כי התמורה אינה כוללת 

תשלומים לצדדים שלישיים, כמו אגרות 
 ושליחויות. 

 

 מקובל.

אגרות ושליחויות ם בגין אינה כוללת תשלומי התמורה

השירותים נשוא המכרז. מתן שישולמו במסגרת 
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 תשובות  שאלות  מס"ד

התשלום עבור הוצאות אלו ישולם בנפרד ובכפוף להצגת 

 אסמכתא על ביצוע תשלום בפועל.

' למסמכי המכרז(  וההסכם 5מסמכי המכרז )נספח א

 יתוקנו בהתאם. 

האם יש באפשרותכם לספק את מסמכי  .8
המכרז בטופס וורד על מנת שניתן יהיה 

 יד?להשלים אותם בדפוס במקום בכתב 

  . 1שאלה מספר עיל לראה מענה ל

 


