לשכת מנכ"ל
ל' ניסן תשע"ז
 26אפריל 2017
סימוכין151047 :
שאלות תשובות למאגר יועצים
שאלה :האם צריך אישור "נאמן למקור" רק על מסמכים פורמליים או על כל סוגי המסמכים?
תשובה :אישור "נאמן למקור" נדרש רק למסמכים שמוגש העתק שלהם ,כגון תעודות ,אישורים ומסמכים.
אין צורך לאשר "נאמן למקור" על קורות החיים של המציע.
שאלה :האם ניתן להסתמך על נסיון של אדריכל שאינו שותף או בעלים כדי להגיש הצעה לתחום זה?
תשובה :פרק "הנדסה ותכנון" בהזמנה קובע ,כי "המאגר החדש יהיה פתוח לרישום ליחיד ,שותפות ,חברה,
חברה בע"מ או תאגיד ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל תנאי הסף".
לפיכך לא ניתן להסתמך על קיום התנאים אצל שכיר שאינו בעל התאגיד או אחד השותפים בו.
שאלה :עפ"י הכתוב בסעיף  5א' בעמוד  - 13לא ברור האם יש לציין עבודה אחת שביצענו מול מ.א .גולן?
תשובה :סעיף 5א' קובע כי מתוך שלוש העבודות הנדרשות להוכחת נסיון ,לפחות אחת בוצעה על-ידי המשתתף בחוזה
התקשרות ישיר בינו לבין מזמין העבודה ,כאשר זהות המתקשר מצדו של המשתתף בהליך היא אותו תאגיד או ישות
עסקית שבמסגרתה הוא מעוניין להירשם.
שאלה :האם ניתן לזקוף נסיון של אותם בעלי משרד בתקופה בה טרם היו מאוגדים ,או שהיו מאוגדים
בצורה משפטית אחרת?
תשובה :כן.
שאלה :לגבי עמידה בתנאי הסף של סעיף  2ח' למסמכי ההזמנה להיכלל במאגר ,האם יש צורך להפיק מכתב
רשמי חתום ע"י הבעלים שמאשר כי לא הורשעו בפלילים ב 10 -שנים הארונות ,או שאין צורך במסמך ועצם
ההגשה מאשרת כי המציעים מאשרים כי לא הורשעו בפלילים?
תשובה :יש לצרף הודעה חתומה בכתב של המציע על עמידה בתנאי סף זה.
עם זאת ,הדרישה לצרף מסמך לא נכללה במסמכי ההזמנה להיכלל במאגר .לפיכך ,מציע שלא צירף הודעה כאמור,
תהיה המועצה רשאית לפנות אליו ולבקש את צירופה".
שאלה  :האם בנספח ג' – המלצות  -אפשר להוסיף קובץ של חוברת פרופיל חברה +קובץ של המלצות?
תשובה :ניתן להוסיף כל מידע ,חומר ,מסמך או נתון לנספח ג' ,ואולם יש להקפיד על מילויו המלא של הנספח".
שאלה :האם תנוחה לביצוע בקובץ  PDFתהווה הוכחה לניסיון מוכח בהכנת תכנון מפורט לביצוע וליווי הביצוע
(לרבות מפרט טכני מיוחד כ"כ ואומדן) בסעיף  5כבישים בסעיפי  3בתתי התמחויות?
תשובה :כן.
שאלה :קיים קושי עם ההצהרה המפורטת בסעיף  1בעמ'  13למסמכי ההזמנה להציע הצעות.
תשובה :הנוסח תוקן לנוסח להלן:
אינני מועסק כשכיר בתאגיד* (*מחק הצהרה זו ככל שגם התאגיד בו הנך מועסק כעובד שכיר הגיש גם הוא ,בעצמו,
בקשה לרישום במאגר ,ובלבד שתאשר כי פנייתך נעשית באישור תאגיד זה).
שאלה  :האם ניתן להרחיב את סוגי הייעוץ ולכלול גם יועץ תקשורת ויועץ מחשוב?
תשובה :המאגר יורחב כך שיכלול גם יועצי תקשורת ומחשוב לפי התנאי הבאים:
א .יועץ תקשורת מחשבים וטלפוניה
השכלה -בתחום מחשוב ורשתות תקשורת
נסיון  5 -שנים כולל בתחום הטלפוניה
דרישות  -שירותי יעוץ וליווי לפרוייקטים
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ב .יועץ מחשוב
השכלה -בתחום מחשוב ורשתות תקשורת
נסיון  5 -שנים בתחום
דרישות  -שירותי יעוץ וליווי לפרוייקטים
שאלה  :האם ניתן לקבל את עמודים  20-23 ,13כקובץ  WORDכדי שניתן יהיה להקליד לתוכם את הנתונים?
תשובה :לנוחות המשתתפים ,העלתה המועצה את העמודים האמורים כקבצי וורד .ניתן למלאם ולהוסיף בהם
שורות למידע .אין לשנות את הטופס בכל צורה שהיא למעט הכנסת המלל במקום המתאים לכך.
שאלה :האם כאשר מדובר בתאגיד המבקש להצטרף למאגר היועצים ,צריך כל עובד לתת את הפרטים המבוקשים?
תשובה :לא .כאשר מדובר בתאגיד ,על התאגיד עצמו לעמוד בדרישות הסף ,ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים
עומד בעצמו בכל תנאי הסף לרישום במאגר.
שאלה :אני כחבר קבוץ המעוניין להירשם למאגר היועצים של המועצה ,החשבוניות עבור העבודה הן חשבוניות של
הקבוץ  .ולכן השאלה היא האם צריך להגיש את מסמכי התאגיד (האם אני נחשב כעובד תאגיד?)
תשובה:
 .1יועץ שהינו חבר קיבוץ ,ואשר מתוקף חברותו בקיבוץ מבקש כי התקשרות עם המועצה תיעשה באמצעות הקיבוץ,
יידרש לעמוד באופן אישי בכל תנאי הסף של מאגר היועצים.
 .2בתוך כך ,על היועץ לקיים בעצמו את כל הכשירויות הנדרשות ותיבחן עמידתו האישית בדרישות המועצה.
 .3לצורך הגשת מסמכי הנוהל ,לא תיחשב מערכת היחסים שבין היועץ לבין קיבוצו כאילו היה היועץ עובד התאגיד".
 .4מובהר ,כי ביצוע ההתקשרות יהיה אישי ,וכי התקשרות עם היועץ באמצעות הקיבוץ לא תאפשר לקיבוץ להחליף
את היועץ ו/או לבצע את העבודות שלא באמצעות היועץ באופן אישי".
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