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 תשובות בהרה -ופיתוח הכפר  בתחום החקלאותלאספקת שירותי ייעוץ  2019/13מכרז  הנדון:

יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה במכרז שבנדון. יובהר כי 

 .לכתב ההצעה במכרז
 

 
# 

 

 מסמך/
 תשובה שאלה סעיף

 2.6' ס .1
 (2 עמוד)

 על לשכור צריך היועץ כי סביר נראה לא
 הדבר. ספציפיים בתחומים מומחים חשבונו

. משתכר שאינו למצב היועץ את להביא יכול
 במומחה צורך יש כי מחליטה המועצה אם

 תישא היא כי הגיוני נראה מסוים בתחום
 . בהוצאותיו

ההוראות לכתב  1.2מפרט שירותי הייעוץ נקוב בס' 
ככל . , והוא כולל בעיקרו שירות אישילחוזה 2-ו

יידרש להיעזר הוא שמסיבות התלויות ביועץ, 
לכלל אחראי היה היועץ י, יושירות באחרים לביצוע

בכפוף להוראות החוזה, המשמעויות הנובעות מכך )
ככל שהמועצה (. קשורות לרבות נשיאה בהוצאותו

עה נדרש לבצע פעילות נקודתית, שלביצותחליט 
 - ייעוץ מקצועי החורג מכשירות הזוכה במכרז

היא  - ומבלי שהאמור יטיל על המועצה חובה כזו
 תישא בהוצאות יועץ זה.

 ב 1. 5 ס' .2
 (4 עמוד)

 את כי הוא הנוהג מקומיות ברשויות
 ר"יו נותן במכרז המוגדרים השירותים

 לפיכך. מועצה עובד שהוא החקלאית הועדה
 בשתי כיועץ סיוןינ לבקש סביר לא נראה

 בתחום בייעוץ סיוןילנ הדרישה. רשויות
 במתן להסתפק נכון כי נראה אך ,הגיונית

 .זה סעיף לשנות מציע .אחת לרשות יעוץ

 .המבוקש אינו מקובל

 ב5.2 'ס .3
 עמוד) 1
5) 

 מקומיות רשויות מטעם המלצותבעניין 
 אני כאמור ,שירותים המציע סיפק להם

 את המוציאה למועצה שירותים סיפקתי
 הנגב משער המלצה אביא כלומר. המכרז
 ?הגיוני...הנגב בשער מכרז לצורך

, והיועץ , עת המועצה אינה מקשה אחתכן ראשית
עובד/עבד עם אנשי קשר ספציפיים, שייתכן שאינם 

שנית ובכל הנוגע למכרז דנן, אין  מכהנים עוד בה.
  .שער הנגביועץ לשעבר של מלהמציא המלצה הכרח 

על המועצה הטלת חובה אין באמור משום יובהר, ש
לחקור בקשר לשביעות רצון הרפרנטים הרלוונטיים 

, והמשתתף במכרז ישקול בעבר מעבודת היועץבה 
  .משמעות האמוראת בעצמו 

 במקרה) שיתופית אגודה באמצעות הגשה  .4
 ואני למציע נחשב הקיבוץ האם .(קיבוץ שלי

 המציע אני הענין לצורך או? המציע כנציג
 לצורך ארגונית מסגרת רק מהוה והקיבוץ

 .ההתחשבנות ניהול

 ,הכשירות יהיועץ הוא המציע, הוא זה הנושא בתנא
הצד לחוזה עם המועצה, והוא החותם על הוא 

 . המסמכים
הקיבוץ יכול שיהיה מסגרת אירגונית, לצורך ניהול 

 .בלבד התחשבנות
 נספח "א"-ו  10ת סעיף והשואל מופנה להורא ?להמציא עלי ביטוח סוג איזה  .5

 .לחוזה
 אישיות במשרות מקובל האם-המכרז עלות  .6

 ?במכרז השתתפות עבור מחיר לגבות
 .אלא לשירות חיצוני כן, ולא מדובר במכרז כ"א

 

 בכבוד רב,

 המועצה האזורית שער הנגב
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