לשכת ראש המועצה
ה' אלול תש"פ
 25אוגוסט 2020

מכרז פומבי 21/2020הזמנה למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה האזורית אל קסום במסגרת
יישום החלטת ממשלה מס' 2397
מסמך הבהרות מס'  – 1מענה לשאלות הבהרה

שאלה מס' :1
סעיף 10.2.7ניסיון בעבודה בייעוץ לתאגידים עירוניים או לרשויות מקומיות מהמגזר הלא יהודי
האם ניתן להציג ניסיון ממספר פרויקטים בתחומים שונים שהתבצעו באותה רשות מקומית מהמגזר הלא
יהודי.
תשובה לשאלה מס' :1

בסעיף  ,10.2.7המתייחס לאמות המידה לבחירה ,בשלב ב' 1נכתב כי" :כל פרויקט ייעוץ לתאגיד עירוני או
לרשות מקומית מהמגזר הלא יהודי יזכה ב 5-נקודות ,עד  2פרויקטים סה"כ" ,ולאחר מכן מפורט "לעניין זה
"ייעוץ" – פרויקט שכלל לפחות  300שעות ייעוץ או שהיקפו הכספי היה מעל  ₪ 50,000לשנה (לא כולל מע"מ).
פרויקט שבוצע עבור המפעם כמזמין העבודה ,אך עסק במישרין ברשות מקומית לא יהודית ,שהייתה נשוא
הפרויקט ,יוכל להיחשב לצורך ניקוד בסעיף משנה זה".
הבדיקה תיערך ע"פ ההנחיות הללו.

שאלה מס' : 2
סעיף  8.2.6עמידה בתנאי סף תת סעיף ג ,האם לצורך עמידה בתנאי סף בסעיף זה ניתן להחשיב ניסיון של 4
שנים כממונה על  4משרדי ממשלה ביהודה ושומרון בדרגת סא"ל (ותיק).

תשובה לשאלה מס' :2
בסעיף  8.2.6צוין כי יוענק "יתרון לבעלי ניסיון של שלוש שנים" באחד התפקידים המנויים בסעיפים א'-ג'.
מציע הסבור שהוא עונה על סעיף ג' – "בעל ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר במשרד ממשלתי שבתחום עיסוקו
נושאים הקשורים במישרין לשלטון המקומי" -נדרש להוכיח כי אכן מדובר בתפקיד העונה על הדרישות
המדויקות המפורטות בסעיף זה ,קרי ,תחום העיסוק בנושאים הקשורים במישרין לשלטון המקומי/במישרין
ברשות מקומית.

שאלה מס':3
סעיף  2.3.3.2פירוט ניסיון נוסף למפורט לעיל בניהול פרויקטים גדולים ובעבודה בייעוץ לתאגידים עירוניים/
רשויות מקומיות מהמגזר הלא יהודי.
האם ניתן להחשיב ניסיון נוסף עבודה אל מול רשויות מקומיות ברשות הפלשתינאית בתחומי יהודה ושומרון.

אום בטין ٭ אל סייד ٭ דריג'את ٭ כוחלה ٭ מולדה ٭ מכחול ٭ תראבין-א-צאנע
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תשובה לשאלה מס' :3
סעיף  2.3.3.2הוא טבלה בה נדרש המציע לפרט את ניסיונו כפי שנדרש בסעיף .10.2.7
בסעיף  ,10.2.7המתייחס לאמות המידה לבחירה ,בשלב ב' 1נכתב כי" :כל פרויקט ייעוץ לתאגיד עירוני או
לרשות מקומית מהמגזר הלא יהודי יזכה ב 5-נקודות ,עד  2פרויקטים סה"כ".
לא ניתן להסתמך על ניסיון מול רשות מקומית ברשות הפלסטינית שכן לא מדובר בתאגיד ישראלי.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה .

בכבוד רב,
מזכירת ועדת מכרזים
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