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לכבוד משתתפי מכרז 5/2020

מכרז פומבי  5/2020למתן שירותי ייעוץ בענייני הגדלת הכנסות
מענה לשאלות הבהרה

פרק
מספר המסמך או
וסעיף
הנספח
שאלה
רלבנטיים
אליו
מתייחסת
ההבהרה

שאלת ההבהרה

1
מבוקש לאפשר שימוש
בנספחים שהוגשו במכרז
של מ.א יואב ,וזאת במקום
נספח ה' .3

טופס
להוכחת
ניסיון קודם-
נספח ה'3

תשובת ההבהרה

אין מניעה להציג המלצות
אחרות ,כל עוד ההמלצות
כוללות את המפורט בנספח
ה'.3

2
נספח ז' –
כתב הצעה
והתחייבות

היקף הגדלת
הכנסה –
עמוד 57

בפסקה הראשונה שורה
":4ובניכוי סכומים
שהוציאה הרשות לצורך
ו/או בקשר להעמדת
השירותים  "...נבקש
להבהיר באילו סכומים
מדובר.

הנ"ל הינו רק במידה
תידרש
והרשות
כספים
להוציא
כלשהם בגין הגדלת
השומה  /טיפול נותן
השירות.
למען הסר ספק ,הנ"ל
מתייחס להוצאות
ישירות בלבד –
נפסקו
לדוגמא,
הוצאות ששולמו ע"י
המועצה.

הבקשה נדחית.

3
נספח ז' –
כתב הצעה
והתחייבות

היקף הגדלת
הכנסה –
עמוד 57

בפסקה השנייה מצוין כי
כספים שאותם נדרשה
המועצה להשקיע כתנאי
לקבלת התקבולים  /הגדלת
ההכנסה – לא יחשבו
כהגדלת הכנסה בפועל
לקופת הרשות .נבקש
להבהיר כי אין המדובר

ככל שהכרה מצד הגורם
המשלם מותנית בהשקעה
כלשהי שהמועצה נדרשת
להשקיע כתנאי לקבלת כספי
הגדלת ההכנסה ,היקף
ההשקעה המותנה לא ייחשב
כהגדלת הכנסה בפועל לקופת
הרשות לצורכי תשלום שכ"ט

בכספים אותם נדרשה
המועצה להשקיע על מנת
להקים את החיוב (כגון
סלילת כביש או הקמת
שצ"פ) אלא רק במקרים
בהם תשלום תוספת השומה
הותנה במסגרת פשרה עם
נישום בהשקעת כספים
ביחס לאותו נישום.

4

למציע.
לשם הבהרת האמור בסעיף
זה להלן דוגמה:
אושר היקף הגדלה של 50
מיליון  ,₪ולשם קבלתו
נדרשת המועצה לביצוע
עבודה בהיקף של  10מיליון
 , ₪הגדלת ההכנסה תחשב
בהיקף של (40 )40 =50-10
מיליון .₪
הבקשה נדחית.

נספח ז' –
כתב הצעה
והתחייבות

עמוד - 57
התקופה
בגינה ישולם
שכ"ט

בהתאם לאמור בפסקה
רביעית עמוד  ,57במקרה
לדוגמא בו ננקט הליך מול
נישום ,והנישום שילם את
התוספת (ללא רטרו) תוך
שנה או פחות מנקיטת
ההליך ,לא יהא זכאי היועץ
לשכ"ט כלל .נבקש להבהיר
כי בסיטואציה כגון זו יהא
זכאי היועץ לשכ"ט בגין
שנת מס אחת לפחות.

ראה לעניין זה פסקה ,6
בנספח ז' – כתב הצעה
והתחייבות.

תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת
הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,חתום על ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
עו"ד עינב אבוחצירה
מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים
מועצה אזורית חבל מודיעין

שם המשתתף  _____________________ :חתימה__________________________:

