
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 אשכול רשויות נגב מערבי

   מתן שירותי הנה"ח ,יעוץ חשבונאי וחשבות שכר 10/22מכרז מס' 

 1' מס -תשובות לשאלות הבהרה 

   1שאלה מס' 

 מי נותן /נותני השירותים כיום באשכול נשוא המכרז? 

  1תשובה מס' 

מוניציפלית חשבות  מישור  והנה"ח  חברת  שכר  חשבות  פתרונות עבור  איתנים  חברת   ,

 .פיננסים" עבור ליווי רו"ח

 2שאלה מס' 

 מה תוכנות הנהלת החשבונות והשכר שעובדים עימן כיום באשכול? 

  2תשובה מס' 

 "EPR"מערכת  –הנה"ח 

 "עוקץ מערכות". –שכר 

 3שאלה מס' 

 מתי מתבצע התשלום עבור השירותים נושא המכרז? 

  3 תשובה מס'

 ."45"החשבון ישולם בתנאי תשלום שוטף + 26כפי שכתוב בחוזה המצורף במכרז בסעיף 

   4שאלה מס' 

כמה עובדים כיום באשכול וכמה תלושי שכר מופקים כל חודש לעובדי האשכול? כמה מתוכם  

 משתייכים לגמלאים וכמה לעובדים אחרים.? 

 4תשובה מס' 

מופקים   באשכול  עבור    24כיום  שכר  בו    –עובדים    24תלושי  ואין  להשתנות  צפוי  המספר 

 כהתחייבות האשכול למספר הנ"ל של העובדים. 

 אין התחייבות של האשכול כי לא יהיו לו עובדים כאלו בעתיד.   –אין עובדים גמלאים 

 5שאלה מס' 

  ? ואם כן , מיהי? םהתנאים הסוציאליי  ן האם ישנה חברת הסדרים שסולקת את התשלומים בגי

 והאם היא מבצעת את ההתאמות הנדרשות? 

  5תשובה מס' 

אין חברת הסדרים הסולקת את התשלומים בגין התנאים הסוציאלים. הדיווח נעשה על ידי  

 חברת מישור במבנה הממשק האחיד וכך גם הטיפול במשובים המתקבלים. 

 6שאלה מס' 

ברצוננו לברר באיזה חודש נהוג לדווח על ימי העדרות/שעות נוספות/ימי מחלה/ימי חופשה,  

 האם בחודש המשכורת או בחודש שלאחר מכן? 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

מדווחים   אוגוסט  בחודש  שהיו  נוספות  העדרות/מחלה/חופשה/שעות  ימי  האם  לדוגמא: 

 במשכורת אוגוסט או במשכורת ספטמבר? 

 6תשובה מס' 

העדרות ימי  על  נוספות/מחלה/חופשה  /דיווח  במקרה שעות  המשכורת.  בחודש  מדווח 

 חודש אוגוסט. –שבדוגמא 

 7שאלה מס' 

 ואם כן מהו המדד?  האם קיימת הצמדה של התמורה לשכר הממוצע במשק או לכל מדד אחר?

 7תשובה מס' 

 : בחוזה שבמכרז 27על פי סעיף 

הינה סופית ומוחלטת וכוללת תמורה  (  פרק ד'    )מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר    " 
עבור כל השירותים שהתחייב הספק לספק לאשכול במסגרת מסמכי המכרז, ותעודכן אחת לשנה בלבד 

 12 בהתאם לשינוי בשכר המינימום. האשכול יוכל לבחון הצמדה לשכר המינימום שתתבצע אחת ל  
 2023 לחודש ינואר  15שיפורסם ב  2022ם בהתאם לשינוי ביחס למדד הבסיס של חודש דצמבר חודשי

 .למען הסר ספק, בשנתיים הראשונות להתקשרות לא תבוצע הצמדה   .וללא הפרשים בגין העבר
" . 

והמחירים שהוצעו בפרק ד הינם   לא תהיה כל הצמדהרוצה לומר, כי בשנתיים הראשונות להתקשרות  
 קבועים וסופיים בשנתיים הראשונות.
לעדכן את מחיר ההצעה בפרק ד על פי השינוי במדד   אך לא חייבמהשנה השלישית יהא האשכול רשאי 

 ותמורה נוספת זאת ללא שום שיפוי, 2023לינואר  15- שמפורסם ב 2022שכר המינימום מחודש דצמבר 
 להתקשרות. בגין השנתיים הראשונות

 
 8 שאלה מס' 

 ? ברצוננו לברר עד איזה תאריך בחודש סוגרים משכורות

 8תשובה מס' 

 .העוקב  לחודש 5עד  תמתבצע  והעברה לאישור הגורמים המקצועיים סגירת משכורות

 9שאלה מס' 

האם שרותי הייעוץ החשבונאי מתבצעים במשרדי האשכול או שניתנת אפשרות למתן הייעוץ  

 המציע, לרבות באמצעות המערכות הדיגיטליות )זום, גוגל מיט ועוד..(?  שרדיממ

 במידה והעבודה מתבצעת במשרדי האשכול, בכמה ימי עבודה שבועיים/חודשיים מדובר?

  9תשובה מס' 

 רותים מתבצעים בצורה פיזית מלבד חשבות שכר שניתן לבצע מרחוק.יכל הש

 ימים בשבוע.  5משרה מלאה   –עבור הנהלת חשבונות 

 ימים בשבוע. 5משרה מלאה  -עבור ע. ראש צוות

 . יום בשבוע משרה%   20 -ראש צוות –עבור רו"ח 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

ההיקף יכול להשתנות עפ"י צורך האשכול ואין פה   –בחודש    כיום  -  5%עד    –חשבות שכר  

 התחייבות כלשהי של האשכול.

 10שאלה מס' 

קו"ח ותעודות השכלה של עוזר/ת ראש צוות: נודה לאישור האשכול לאפשר להציג מנהל/ת  

שנה בעבודה מול  10ובעל/ת ניסיון מקצועי של למעלה מ  2חשבונות בעל/ת תעודת סוג  

 מקומיות בתחומים נשוא המכרז. רשויות  

 10תשובה מס' 

שנות    10עם    2ניתן לקבל בנוסף לכתוב במכרז , שעוזר ראש צוות יהיה בעל תעודת הנה"ח סוג  

 .שנים רצופות כעוזר ראש צוות  3שמתוכן ניסיון ברשות מקומית 

 11שאלה מס' 

רש המציע להצהיר ולציין  נד  45(: בעמוד  4, פרק ב'נספח ט'45אישור רו"ח על מחזור כספי )עמ'  

. שיתוף מידע זה עלול לחשוף בפני המתחרים נתונים  השנים האחרונות  3-את המחזור הכספי ב

שאינם רלוונטים לעצם המכרז. אין לנו בעיה לספק אישור רו"ח על עמידה בכל מחזור כספי  

ל המציע  לכן נודה באם תסכימו להוריד את הדרישה לפירוט המחזור הכספי ש. ושתחליטו עלי

 ולהשאיר את בקשת ההצהרה על עמידה במחזור מינימום.   2021-2019בשנים 

 11תשובה מס' 

היה    במצטברמחזור ההכנסות    2021-2019כי בשנים    4ניתן להחתים רו"ח על נספח ט'מקובל,  

 . המחזור הכספי בכל שנה ושנהסך ואין חובה לפרט את  מיליון ₪ 3מעל 

 

 

 במשרדי האשכול.  0012:בשעה   11/12/22 ראשוןפתיחת מעטפות תהיה ביום  

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם 

 מסמכי המכרז. 

 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !! 

 


