 29בספטמבר 2021
לכבוד משתתפי מכרז 8/2021
בפקס'  /דוא"ל ______________________
וידוא קבלה _________________________

הנדון :מכרז פומבי מס'  8/2021לקבלת ישרותי ייעוץ וליווי תחום החקלאות והחקלאים
במועצה אזורית זבולון
 .1שימת לב המשתתפים כי למסמך הבהרות זה מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן .המציעים
נדרשים להגיש הצעתם על גבי הטופס המצ"ב .מציעים אשר יגישו הצעתם על טופס הצעת
מחיר שאינו מעודכן ,יראו אותם כאילו הגישו הצעה על גבי טופס הצעה הכולל את ההבהרה
שלהלן.
 .2במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה ,להלן השאלות ותשובות המועצה –
מס'

עמ'

סעיף

.1

3

3.2

.2

5

6.3

השאלה

תשובה

נספח ג' 4-העדר ניגוד עניינים:
אני משמש כבורר מטעם קנט היבטים של ניגודי עניינים יבחנו לגופו של עניין
(הקרן לביטוח נזקי טבע ובמידת הצורך יחתם הסדר למניעת ניגוד עניינים.
בחקלאות).בראש הוועדה יושב
ככל שיש חשש לניגוד עניינים כלשהו ,על המציע
בכיר ממשרד החקלאות ,נציג לציין זאת בהצעה.
מארגון
מגיע
המגדלים
הצמחים
מועצת
או
המגדלים
ההצהרה המתחייבת הינה להימנע מניגודי עניינים.
ונציג קנט – אנוכי .התביעות
הנידונות בוועדת הבוררות הן
של מגדלים מכל הארץ בכל
ענפי החקלאות .השאלה :אם
אני מתחייב לא לשבת בוועדת
הבוררות בתביעות של חקלאי
המועצה האזורית זבולון-האם
יש מניעה? גם מבחינת קנט אני
חתום על העדר ניגוד עניינים.
אם בחודש מסוים אעבוד יותר
מ 80 -שעות ובחודש אחר פחות למרות האמור בהוראות המכרז ,מובהר בזאת כי
מ 80 -שעות ,האם יש חישוב התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בתקרה של עד 80
מצטבר או כל חודש עומד בפני שעות לחודש ,עם התחשבנות רבעונית ואפשרות
ניוד שעות ,כמפורט להלן.
עצמו?
הזוכה יגיש אחת לחודש דרישת תשלום הכוללת
את השעות שבוצעו בפועל בחודש בגינו מוגש
החשבון.
ככל שבוצע פחות מ 80 -שעות ,ישולם ע"פ ביצוע
בפועל (החוסר יועבר לבחינה רבעונית/
התחשבנות).
ככל שבוצע בפועל יותר מ 80 -שעות ,ישולם רק
הרטיינר החודשי ,ללא תוספת כלשהי (היתרה
תועבר לבחינה רבעונית/חשבונית).
אחת לרבעון תבוצע התחשבנות רבעונית ויבחן כמה
שעות בוצעו בפועל באותו רבעון.

במידה ובחודש מסוים בוצעו יותר מ 80 -שעות
ובחודש אחר בוצעו פחות מ 80 -שעות ניתן לנייד
שעות בין החודשים ,אולם מובהר בזאת כי המועצה
לא תשלם תמורה העולה על  240שעות ברבעון (3
החודשים).
מובהר בזאת כי במידה ובכל אחד מ 3 -החודשים
בוצעו פחות מ 80 -שעות בכל חודש ,לא תשולם
תוספת כלשהי והתשלום יהיה רק ע"פ ביצוע.
ניוד שעות יתאפשר רק במידה ובמסגרת 3
החודשים בוצעו בחלק מהחודשים פחות מ80 -
שעות ובחלק יותר מ 80 -שעות ועד לתקרה של 240
שעות.
לדוגמא –
רטיינר חודשי =  80שעות.
מחיר מוצע לרטיינר חודשי ( ₪ 7,000לא כולל
מע"מ).
חודש ינואר – בוצעו  50שעות ,ישולם חלק יחסי
מהרטיינר המשקף  50שעות( .ע"פ הדוגמא לעיל
ישולם  ₪ 4,375בצירוף מע"מ)
7,000 X 50 = 4,375
80
החוסר של 30
רבעונית/התחשבנות.

שעות

יעברו

לבחינה

חודש פברואר – בוצעו  100שעות ,ישולם רטיינר
(המשקף  80שעות) ע"פ הדוגמא לעיל ישולם 7,000
 ₪בצירוף מע"מ .יתרת  20שעות יעברו לבחינה
רבעונית /התחשבנות.
חודש מרץ – בוצעו  100שעות .ישולם רטיינר
(המשקף  80שעות) ע"פ הדוגמא לעיל ישולם 7,000
 ₪בצירוף מע"מ .יתרת  20שעות יעברו לבחינה/
התחשבנות.
בחודש זה תבוצע התחשבנות רבעונית.
סה"כ שעות שבוצעו בפועל ב 3 -החודשים הם 250
שעות.
לספק שולם תשלום המתייחס ל 210 -שעות ,לפיכך
בחודש זה יקבל הספק תוספת של עוד  30שעות
באופן יחסי (עד למגבלה של  240שעות).
השלמה של  ₪ 2,625בצירוף מע"מ ע"פ הדוגמא
לעיל).

לפי הנוסחא להלן-
7,000 X 30 = 2,625
80
דוגמא נוספת –
חודש ינואר בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר,
המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות תועבר
לבחינה רבעונית /התחשבנות.
חודש פברואר בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר,
המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות תועבר
לבחינה רבעונית /התחשבנות.
חודש מרץ בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר,
המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות תועבר
לבחינה רבעונית /התחשבנות.
בחודש זה תבוצע התחשבנות רבעונית.
סה"כ שעות שבוצעו בפועל ב 3 -החודשים הם 300
שעות ,לספק שולם רטיינר מלא בכל התקופה
כאמור ולפיכך הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף
כלשהו.
לשם הנוחות מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן
הכולל את ההבהרה לעיל.
מציע המגיש הצעה על גבי טופס הצעה לא מעודכן,
יראו אותו כאילו הגיש הצעה על גבי טופס הצעה
הכולל את ההבהרה לעיל.
.3

.4

6.5
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למען הסר ספק  ,האם יש צורך על המציע לחתום בשולי כל עמוד ,וככל שהמציע
ברישום שם מלא וכתובת בכל חברה  -בצירוף חותמת החברה.
בכל מקום שנדרש לכך – על המציע לחתום בהתאם
עמוד ועמוד בטפסי החוזה?
להוראות הסעיף ,לדוגמה – ככל שהמציע יחיד –
עליו לחתום באופן אישי תוך ציון שמו המלא.
כתובת תירשם רק במקומות הספציפיים הנדרשים
(אין צורך בכל עמוד) .
 7ביטוח – דרישות בחוזה :האם הביטוח נתון לשיקול דעת המציע ובכפוף לתנאים
יש לכם דוגמא להסכם ביטוח המפורטים בסעיף הביטוח
כזה ? האם הכוונה לביטוח
אחריות מקצועית כמו של
אגרונום? מדריך?

.3
.4
.5
.6

הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו
בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.
בברכה,
מועצה אזורית זבולון

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את
מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז פומבי מס'  8/2021הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק
של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :

כתב הצעה והתחייבות – טופס מתוקן

נספח ה'
תאריך_________ :

לכבוד,
המועצה האזורית זבולון
ג.א.נ,.
הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי מס'  8/2021למתן שירותי ייעוץ וליווי תחום החקלאות
וחקלאים במועצה האזורית זבולון
אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא
_________________________________ ,מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה
כלפיכם ,כדלקמן:
 .1קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו
(להלן" :המכרז").
 .2אנו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,בחנו את כל התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע השירותים נשוא המכרז ,לרבות בדיקה ובחינה של כל הגורמים
הרלבנטיים העשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.
 .3בהתאם לכך ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם
האמורים ,לרבות תנאי התשלום ,הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את
השירותים כולם ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד וכל אחת לחוד ,במחירים
שהננו מציעים בסייפת מסמך זה (להלן" :התמורה ותנאי התשלום").
 .4אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע
השירותים לגורם אחר ,כפי שייראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט
בהוראות המכרז ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.
 .5אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות
המכרז ,לרבות ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד-מעביד ביניהם לבין המועצה או מי
ולרבות
מטעמה,
את כלל הדרישות בדבר הימנעות מניגוד עניינים ,בין השאר ,כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים מס' .2/11
 .6במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 6.1לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  7ימים ממועד קבלת דרישתכם ,או תוך פרק
זמן אחר ,כפי שייקבע על-ידכם.
 6.2להתחיל בביצוע השירותים ,בתוך  3ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז ,בכפוף
לקבלת צו מתאים בגין כך ,ולבצע את השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.
 6.3להפקיד בידיכם  -במועד חתימת ההסכם או במועד תחילת ביצוע השירותים ,לפי
המוקדם מביניהם  -העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרז
ובהסכם.
 .7הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו ההסכם על
כל המסמכים המצורפים אליו ,כאילו היה חתום על-ידינו ,וגם אם לא נחתום על ההסכם
בכלל ,תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי המועצה בכתב ,כהסכם מחייב בין המועצה לביננו,
מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה ,כמפורט במסמכי המכרז.
אם נידרש בכתב להתחיל בביצוע השירותים לפני חתימת ההסכם ,נפעל בהתאם לדרישה
על-פי הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.
 .8אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות או בתקופה נוספת כפי שיידרש בכתב על-ידי
המועצה .במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה
זו ,נעשה זאת ללא כל דיחוי.

(במקרה של תאגיד)  -אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות
והמטרות שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.
 .9מוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה או דרישה שתתבסס על כל טענה בדבר
או
אי-ידיעה
אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה ממסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות
אלה.
 .10אנו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
ההרשאה ,וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים,
מיומנים ובעלי נסיון בביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז  -במספר ובהיקף הנדרשים לצורך
ביצוע מקצועי ,יעיל ומוצלח של ההרשאה.
 .11ידוע לי והובהר לי כי ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות  /מחיר שנקבעו במכרז וכי
במקרה של הצעות בעלות ניקוד משוקלל זהה הטוב ביותר ,תהיה רשאית המועצה לערוך
התמחרות לקביעת ההצעה הזולה ביותר.
 .12בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ,התמורה המבוקשת על-ידנו בגין מתן
שירותי ייעוץ וליווי תחום החקלאות והחקלאים במועצה האזורית זבולון הינה כדלקמן:
____________________________  ₪לחודש בצירוף מע"מ כחוק.
התמורה החודשית המוצעת תהיה בטווח מחירים שבין  ₪ 7,000לא כולל מע"מ ועד 9,000
 ₪לא כולל מע"מ.
אין לחרוג מטווח מחירים שנקבע במכרז .הצעה שתחרוג מטווח מחירים זה תפסל על
הסף ולא תובא לדיון.
התשלום יבוצע ע"פ ביצוע בפועל בתקרה של עד  80שעות לחודש ,עם התחשבנות רבעונית
ואפשרות ניוד שעות.
ככל שבוצע בפועל יותר מ 80 -שעות ,ישולם רק הרטיינר החודשי ,ללא תוספת כלשהי
(היתרה תועבר לבחינה רבעונית/חשבונית).
אחת לרבעון תבוצע התחשבנות רבעונית ויבחן כמה שעות בוצעו בפועל באותו רבעון.
במידה ובחודש מסויים בוצעו יותר מ 80 -שעות ובחודש אחר בוצעו פחות מ 80 -שעות ניתן
לנייד שעות בין החודשים ,אולם מובהר בזאת כי המועצה לא תשלם תמורה העולה על 240
שעות ברבעון ( 3החודשים).
מובהר בזאת כי במידה ובכל אחד מ 3 -החודשים בוצעו פחות מ 80 -שעות בכל חודש ,לא
תשולם תוספת כלשהי והתשלום יהיה רק ע"פ ביצוע.
ניוד שעות יתאפשר רק במידה ובמסגרת  3החודשים בוצעו בחלק מהחודשים פחות מ80 -
שעות ובחלק יותר מ 80 -שעות ועד לתקרה של  240שעות.
לדוגמא –
רטיינר חודשי =  80שעות.
מחיר מוצע לרטיינר חודשי ( ₪ 7,000לא כולל מע"מ).
חודש ינואר – בוצעו  50שעות ,ישולם חלק יחסי מהרטיינר המשקף  50שעות( .ע"פ הדוגמא
לעיל ישולם  ₪ 4,375בצירוף מע"מ)
7,000 X 50 = 4,375
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החוסר של  30שעות יעברו לבחינה רבעונית/התחשבנות.

חודש פברואר – בוצעו  100שעות ,ישולם רטיינר (המשקף  80שעות) ע"פ הדוגמא לעיל
ישולם  ₪ 7,000בצירוף מע"מ .יתרת  20שעות יעברו לבחינה רבעונית /התחשבנות.
חודש מרץ – בוצעו  100שעות .ישולם רטיינר (המשקף  80שעות) ע"פ הדוגמא לעיל ישולם
 ₪ 7,000בצירוף מע"מ .יתרת  20שעות יעברו לבחינה /התחשבנות.
בחודש זה תבוצע התחשבנות רבעונית.
סה"כ שעות שבוצעו בפועל ב 3 -החודשים הם  250שעות.
לספק שולם תשלום המתייחס ל 210 -שעות ,לפיכך בחודש זה יקבל הספק תוספת של עוד
 30שעות באופן יחסי (עד למגבלה של  240שעות).
השלמה של  ₪ 2,625בצירוף מע"מ ע"פ הדוגמא לעיל).
לפי הנוסחא להלן-
7,000 X 30 = 2,625
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דוגמא נוספת –
חודש ינואר בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר ,המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות
תועבר לבחינה רבעונית /התחשבנות.
חודש פברואר בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר ,המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות
תועבר לבחינה רבעונית /התחשבנות.
חודש מרץ בוצעו  100שעות ,ישולם רק רטיינר ,המשקף  80שעות ,היתרה של  20שעות
תועבר לבחינה רבעונית /התחשבנות.
בחודש זה תבוצע התחשבנות רבעונית.
סה"כ שעות שבוצעו בפועל ב 3 -החודשים הם  300שעות ,לספק שולם רטיינר מלא בכל
התקופה כאמור ולפיכך הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.
 .13ידוע לנו כי התמורה החודשית הינה סופית וגלובלית והיא כוללת את כלל הוצאותינו ,ובין
השאר ,אלו הכרוכות בהשתתפות במכרז ,בביצוע השירותים ,השתתפות בפגישות
במשרדי המועצה ,נסיעות ,ביטול זמן ,הוצאות אישיות ,כוח אדם ,שירותי משרד וכיו"ב.
כי ידוע לנו כי לא נועסק כעובדים שכירים של המועצה וכי מדובר בשירותי יעוץ שינתנו
למועצה במתכונת של קבלן /נותן שירותים.
ועל כך באתי על החתום:
שם המציע____________________ :
כתובת_______________________ :
תאריך_______________________ :

טל'_________________________ :
פקס'_________________________ :
נייד_________________________ :

______________________________________
חתימת המציע
(חתימת מורשי חתימה וחותמת במקרה של תאגיד)

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ עו"ד של _________________ ,מס' רישום ______________
(להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי המשתתף הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________ (חברה
בע"מ  /שותפות רשומה  /אגודה שיתופית ,אחר ;)___________ :כי אצל המשתתף התקבלו
ההחלטות הדרושות לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המשתתף במכרז; וכי
בתאריך _______ חתמו ה"ה ____________________ ,שהם מורשי חתימה במשתתף ,על ההצעה
ועל מסמכי המכרז ,באופן המחייב את המשתתף לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.

חתימה  +חותמת עו"ד

