
 איגוד ערים שדרות שער הנגב )ביוב(

 , שדרות4רח' בר לב 

  08-6620337טלפון: 

 

 חתימת המציע: ________________ 

8.4.19 

 למתן שירותי יעוץ הזמנה להגיש הצעות  הנדון:

 מענה לשאלות הבהרה -לאיגוד משפטי חיצוני 

 
 שבנדון: הליךלשאלות ההבהרה שנשאלו ב האיגודלהלן תשובות 

 

)ג( להזמנה 13.2ככל הנראה, נפלה טעות בסעיף  -)ג( להזמנה לקבלת הצעות 13.2סעיף  - שאלה .1

נקודות" צריך להיות )בהתאם לטבלת התבחינים המפורטת בסעיף  80לקבלת הצעות ובמקום "

 נקודות".  85" -( 13

 

". לא יחולו שינויים 85" ייכתב "80)ג( לכתב ההזמנה, במקום הערך "13.2בסעיף  - תשובה

 .סעיףבנוספים 

 

בהמשך לשאלה הקודמת, ככל הנראה נפלה  -להזמנה לקבלת הצעות  13.3סעיף ב - שאלה .2

" צריך 20 -להזמנה לקבלת הצעות ובנוסף במקום המילים "והכפלתה ב 13.3טעות בסעיף 

 ". נקודות 15" -נקודות" צריך להיות  20" ובמקום המילים "15 -להיות "והכפלתה ב

 

הניקוד החלקי יחושב בדרך המילים ")ג( לכתב ההזמנה, במקום 13.2סעיף סיפא לב - תשובה

ציון מכסימלי  .20 -של חלוקת ההצעה הכספית הנבדקת בהצעה הגבוהה ביותר, והכפלתה ב 

 חלוקת הצעההניקוד החלקי יחושב בדרך של ", ייכתב ".נקודות 20שיינתן בפרמטר זה, הינו 

ן מכסימלי . ציו15 -והכפלתה ב  ,(₪-)ב הצעה הכספית הנבדקתב (₪-)ב ביותר הנמוכה הכספית

להסרת ספק, תשומת  לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.". נקודות 15בפרמטר זה, הינו  ןשיינת

 להלן. 4לב המשתתפים לתשובת האיגוד בסעיף 

 

בהנחה שבקשת התיקון / ההבהרה בשאלה  -להזמנה לקבלת הצעות  13.3סעיף ב - שאלה .3

הקודמת תתקבל על ידכם, נבקש לקבל הבהרה באשר לאופן חישוב הניקוד החלקי המתואר 

להזמנה לקבלת הצעות, שכן ההצעה הכספית מתייחסת לשיעור הנחה  13.3במסגרת סעיף 

עה חריגה(, וביתר פירוט, האם השוואת ההצעות ביחס לשני רכיבים )ריטיינר חודשי וכן עלות ש

 לצורך מתן הניקוד ברכיב המחיר תיעשה ביחס לשיעור ההנחה שיינתן בנוגע לריטיינר החודשי? 

 

על המציע לנקוב ש, להסרת ספק מובהרלכתב ההזמנה ו 1.6כעולה מהוראות סעיף  - תשובה

 (2)שני עבור  אחידוקבוע  ,(1) אחדשיעור הנחה  ,לכתב ההצעה "נספח "דבטבלה המופיעה ב

)סיפא(  8.4סעיף לעמוד בתנאי המוצע שיעור על הש ,עוד יובהר רכיבי התשלום המופיעים בה.

 לכתב ההזמנה.

 

נבקש לקבל הבהרה נוספת באשר לדרך חישוב  -להזמנה לקבלת הצעות  13.3סעיף  - שאלה .4

באופן יחסי )"ניקוד  הניקוד בקשר לרכיב הכספי, והאם דרך ההשוואה בין ההצעות תהא

לדוגמא, בהנחה שמציע . חלקי"( ובהתאם לסכום ההצעה המחושב )בש"ח( לאחר מתן ההנחה?

 6,750ובהתאם סכום ההצעה לריטיינר לאחר ההנחה יעמוד על  0%א' הציע הנחה בשיעור של 

ובהתאם סכום ההצעה לריטיינר לאחר ההנחה  10%ש"ח, מציע ב' הציע הנחה בשיעור של 

ובהתאם סכום ההצעה לריטיינר  15%ש"ח, ומציע ג' הציע הנחה בשיעור של  6,075על  יעמוד
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 חתימת המציע: ________________

 

האם בדוגמא כאמור יינתן הניקוד היחסי בגין הרכיב  ש"ח. 5,737.50לאחר ההנחה יעמוד על 

 הכספי כדלקמן:

 

 X (6,750 / 5,737.50) 15=  12.75נקודות )חישוב:  12.75 -מציע א' 

 X (6,075 / 5,737.50) 15=  14.16)חישוב: נקודות  14.16 -מציע ב' 

 נקודות )המציע שהצעתו הכספית הינה הטובה ביותר(. 15 -מציע ג' 

 

למעלה מן הצורך יאמר, כי השוואת שיעורי ההנחה באחוזים בין ההצעות תביא בהכרח למצב 

 .0שבו מציע שלא יציע הנחה כלל יקבל ברכיב הכספי ציון 

 

סכום לכתב ההצעה, בעמודת ערך " נספח "ד"בטבלה המופיעה בעל המציע למלא  - תשובה

הכפלת המחיר המתקבל מ(, , לשני רכיבי התשלום₪-)ב וצעתה ךס" את מחושב אחרי הנחה

זהה הנחה נדרשת ממילא עת . על ידו המוצעתהאחידה בשיעור ההנחה  ,המקסימאלי הנקוב

סכום יתחשב האיגוד ב - בלבד הכספיבתבחין  ותניקוד ההצעלצורך ו - השונים התשלום לרכיבי

מציע שיציע את הסכום הריטיינר . הריטיינר בלבדרכיב ב שיוצעאחרי הנחה, המחושב המוצע 

תבנית לנוקדו בהתאם י הנבדקות תוהצעיתר ערכי נקודות.  15יקבל  (₪-הנמוך ביותר )ב

 הבאה:

 

 ניקוד ההצעה

 הנבדקת
= 15 X 

 שהוצע סכום הריטיינר הנמוך ביותר

 הריטיינר בהצעה הנבדקת סכום

 

לצורך הערכה מקצועית ורצינית של הצעת המחיר ביחס לשירותים המבוקשים  -כללי  - שאלה .5

 במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות נודה באם ניתן יהיה לפרט את הנתונים הבאים:

 

וככל שניתן, נודה  -כיום כנגד ו/או מטעם האיגוד  כמה הליכים משפטיים מנוהלים 5.1

לפירוט בחתך לפי סוגי הליכים / נושאים, כגון, תיקי תביעות קטנות, תביעות נזיקין 

)שאינן מטופלות על ידי חברות הביטוח(, תביעות כספיות, עתירות בנושא מכרזים 

 וכדומה.

 

 שהאיגוד צד להם. ,לא מתנהלים כיום הליכים משפטיים - תשובה

 

כמה הליכים משפטיים נוהלו בממוצע כנגד ו/או מטעם האיגוד במהלך שלוש השנים  5.2

 האחרונות )וככל שהדבר לא מכביד בחתך לפי סוגי הליכים / נושאים כמפורט לעיל(.

 

צד היה ליכים משפטיים, שהאיגוד התנהלו הלא בשלוש השנים האחרונות  - תשובה

 להם.

 

ע"י  כשהן חתומותלמסמכי ההגשה, איגוד את תשובות ה לחובה לצרף, םהמשתתפי תשומת לב

 המציע.
 

 

 איגוד ערים שדרות שער הנגב )ביוב(


