
 

  

 2021, וקטובר__ א

 לכבוד
 76/2021משתתפי מכרז 

 שירותי גביה
 

 הבהרות - 1מספר הודעה 
 

מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות  .1

 מסמכי המכרז.

 

המועצה משיבה לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכרז באשר לשאלות  .2

 געות לתנאי המכרז.הנו

 
המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה לגרוע  .3

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד  .4

 יה חתומים על ידם.עם יתר מסמכי המכרז, כשעמוד

 

 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .5

 

  ,15:00בשעה  15/11/2021ב', עד ליום  ניתן להגיש הצעות .6

 
 

בתוספת  מורשי החתימה של המציעיש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י  .7

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

ות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנ .8

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 

9.  

 המציעים.   תשובות ההבהרה מחייבות את .א

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .ב

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף  .ג
במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על 

 ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 

 ד רב,כבוב

                
  שדות נגבמועצה אזורית      

 
 
 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה מהווה
 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס"ד

נודה עדכון תנאי סף זה באופן שבו יהא ניתן להציג  2.5 5  .1
מועמדים לתפקיד פקידי גביה, בעלי ניסיון וותק של 
מעל לשנה אחת בעבודה במחלקת גביה ואותו כנ"ל 

 . 7.9סעיף  11ביחס לאמור בעמוד 
חודשים שקדמו למועד  12-נודה להפחתת התקופה ל

 האחרון להגשת ההצעות. 

 מעודכן כדלהלן: 2.5סעיף נוסח 

על כל המועמדים  - פקידי גביה
לתפקיד פקידי גביה במועצה להיות 
לכל הפחות בעלי תעודת בגרות, 
בעל/ת תעודת הסמכה לניהול 

שנים  5חשבונות  או ותק של מעל 
יסיון של במחלקות גביה, בעלי נ

שנה לפחות בעבודה במחלקת גביה 
)ארנונה( וללא רישום פלילי.  על 
המשתתף לצרף אישורי השכלה 
ותצהיר של המועמד בנוסח 

למסמכי  2המצורף כמסמך ד'
המכרז. מותנה ומוסכם בזאת, כי 
על הקבלן לקבל את הסכמת 
המועצה בכתב ומראש להעסקתו 
של מנהל הגביה הראשון ולכל מי 

קומו בכל עת. וזאת שיבוא במ
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 בעיניין.   2/2003
 

הבקשה  -  7.9בנוגע לפנייה בסעיף 
 מתקבלת 

 
נודה עדכון תנאי סף באופן שבו יהא ניתן להציג פקח  2.6 5  .2

גביה בעל השכלה תיכונית ובעל ניסיון בעבודת פיקוח 

 שנים ומעלה. 3ושטח של 

 דלהלן:מעודכן כ 2.6נוסח סעיף 

פקח גביה  בעל השכלה תיכונית 

לפחות ובעל ניסיון בעבודת פיקוח 

ושטח של שלוש שנים לפחות וללא 

רישום פלילי.  על המשתתף לצרף 

אישורי השכלה ותצהיר של 

המועמד בנוסח המצורף כמסמך 

 למסמכי המכרז 2ד'

 

טווח התמורה הקבוע בסעיף זה מגלם בחובו הצעת  5.2 8  .3

די בבחינה של סעיף  פן משמעותי.נפסדת באומחיר 

ההוצאות של הקבלן למתן השירותים הנדרשים 

 5.4סעיף  9כמפורט במכרז בכלל ובטבלה בעמוד 

בפרט, בשביל להגיע למסקנה כי הוצאותיו של הקבלן 

)בגין הנהלה, מחלקה משפטית, ממונה  ללא תקורות

 בחודש₪  51,000מעל אבטחת מידע ועוד( עומדת על 

קסימאלית(. תחשיב תקורות שמרני )התמורה המ

והאפשרות לקבלת קנס שנתי, בנוסף לקיזוזים 

הקבועים במכרז, מעמידים את ההוצאה החודשית על 

על כן, נבקשכם לעדכן סעיף  ₪. 55,000-שגבוה מסך 

תמורה זה לטווח תשלום חודשי מינימאלי בגובה 

 ₪.  66,000ומקסימאלי בגובה ₪  60,000

 בזאת: טווח התמורה מעודכן

גובה התשלום החודשי  

המינימאלי שניתן להציע במסמך 

לא כולל מע"מ , ₪  46,000ד' הינו   

וגובה התשלום החודשי 

המקסימאלי שניתן להציע הינו 

 לא כולל מע"מ₪  56,000

 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה מהווה
 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס"ד

ניכר כי נפלה טעות סופר וכי הכוונה למסמך ד' ולא  7.16 11  .4

 למסמך ה'. 

 '.אכן טעות סופר. הכוונה למסמך ד

ולא  1ניכר כי נפלה טעות סופר וכי הכוונה למסמך ד' 7.17 12  .5

 . 1למסמך ה'

אכן טעות סופר. הכוונה למסמך 

 .1ד'

מסמך ז'  –נודה לאישורכם כי טופס הצעת המחיר  7.20 12  .6

יוגש בעותק מקור במסמכי המקור, ועותק מצולם של 

 . DOKהמקור בעותק 

 הבקשה מתקבלת

ערבות  22  .7

בנקאית 

 עה להצ

לא מצוין כי  10סעיף  14בסעיף הערבות בעמוד 
הערבות צמודה למדד, לעומת זאת, בנוסח הערבות 

"אנו מתחייבים לשלם לכם כל פסקה שניה רשום: 
סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי 

 הצמדה לא יאוחר".
 נא הבהרתכם האם נדרשת הצמדה למדד? 

 
דרשת ההצמדה במידה וכן, נבקש לדעת לאיזו חודש נ

 וכן נבקש להוסיף לנוסח הערבות את המילים: 
"סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 

 –המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן 

"המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" 

לעניין ערבות זו יהא מדד חודש __________  

או לחלופין שהתפרסם בתאריך ___________"  , 

 לקבל נוסח ערבות מעודכן.

)ערבות בנקאית  בערבות המכרז

 לא נדרשת הצמדה למדד. להצעה( 

המילים "בתוספת הפרשי הצמדה" 

 נמחקות בזה.

נבקשכם לקבוע מהי התמורה החודשית בגין אספקת  3.1.5 34  .8

ום תוכנת האכיפה שמספק הקבלן לתקופה שלאחר סי

או ביטול ההסכם. אספקת רישיונות למערכת זו הנו 

שירות שהוצאות בצדו ולכן, מתבקש שגם תהא 

 תמורה בהתאם. 

 ללא שינוי

נודה הבהרתכם כי תגבור כוח אדם יהא בהתאם  3.2.10 35  .9

 8אשר בעמוד  4.2.2למתווה הקבוע בסעיף 

מדובר בסעיף זה על  –ללא שינוי 

 תגבור זמני ולא קבוע.

טעות סופר. הכוונה  4.2.2 בסעיף

 .5.2לסעיף 

המכרז לא קובע יעדי גביה מראש ומשאיר זאת  4.6.2 39  .10

לתיאום מדי שנה מבלי לקבוע פרמטרים לקביעת יעד 

הגביה מראש ולסיום, מציג בסעיף עסקינן את 

אי עמידה  בגין₪  25,000האפשרות לקיזוז שנתי בסך 

ביעד זה. למעשה, הקיזוז האופציונאלי הופך להיות 

הוצאה אופציונאלית קבועה. התמורה השנתית במכרז 

זה אינה מאפשרת הפרשה שנתית להוצאות בסכום 

המדובר. עוד נציין כי מנגנון של קנס כמופיע בסעיף זה 

 ללא שינוי
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 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס"ד

ראוי כאשר גם יש פרס זהה בגין גביה מעל ליעד 

 יף זה באופן מלא. שנקבע. נבקש ביטול סע

התעריפים שקבעה המועצה  בסעיף זה עבור שרותי  4.6.3 39  .11

תשלומים וברורים במוקד הטלפוני  נמוכים ומהווים 

תמורה נפסדת. נבקשכם לעדכן את העריפים לפי 

מחירי השוק כיום או לחילופין, ביטול סעיף שירות 

 אופציונאלי זה.

 א:התעריפים מעודכנים באופן הב

 ₪.  3.3עבור כל ספח ששולם 

 ₪. 4.5עבור ברור יתרה 

הדרישה ליעוץ משפטי נוגדת את תקנות לשכת עורכי  9.4 52  .12
 הדין האוסרת מתן יעוץ משפטי ע"י חברת הגביה.                

נבקש שתבטלו דרישה זו או עדכון הסעיף לדרישה 

 ליעוץ מקצועי.

המילים "יעוץ משפטי" נמחקות 

בדי הקבלן ומנהליו בזה , עו

מחוייבים להגיש חוות דעת 

מנומקות וממוסמכות בכל נושא 

רלוונטי לצורך קבלת החלטה על 

ידי מנהלי המועצה ויועציה 

 המשפטיים.

נא הבהרתכם את כוונת הרשות ביחס למפורט בסעיף  3.1 55  .13

 זה והפנייתו לסעיפים כמפורט. 

אכן טעות סופר. הכוונה סעיפים 

3.1-3.4. 

נא הבהרתכם את האמור בנספח זה אשר סותר את  נספח ח' 61  .14

האמור בנסח ה )אכיפה מנהלית(. האם הקבלן נדרש 

לבצע רישומי ועיקולי מיטלטלין ולחייב את החייבים 

 בהוצאות או לאו? 

הקבלן נדרש לבצע רישומי ועיקולי 

מיטלטלין ולחייב את החייבים 

 אכיפה מנהלית. –בהוצאות 

המועצה  –ח ח' הבהרה בנוגע לנספ
גובה תשלומים בגין אכיפת גביה 
והקבלן לא יקבל תשלומים בגין 
ביצוע אכיפת גביה על ידי עובדי 
הקבלן המוצבים במועצה. במקרה 
בו לקבלן יהיו הוצאות בגין ביצוע 
אכיפת הגביה יידרש הקבלן להציג 
דוח הוצאות מפורט לקבלת 
התמורה בגין אותן עלויות אכיפת 

 הגביה.

 

בסיפא, נבקש להוסיף את המילים "או לחילופין רשאי  8.1.4 12  .15

 המציע לחזור בו מהצעתו".

 הבקשה נדחית

בשורה הרביעית, לאחר המילים "לדרישות המועצה",   8.1.5.1 13  .16

נבקש להוסיף את המילים "בהתחשב בהסתייגויות 

 שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".

 הבקשה נדחית

לאחר המילים "הקבלן יהא  בשורה הראשונה, 6.1 40  .17
אחראי",  נבקש להחליף את המילים "אחריות מלאה 

 ומחלטת", במילים "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השנייה,  נבקש לגרוע את המילים "בלי יוצא 

 הבקשה נדחית

 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה מהווה
 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס"ד

 מן הכלל".

בשורה השישית, לאחר המילים "ממתן שירותי 
הגבייה",  נבקש להחליף את המילה "ו/או", במילים 

 רמו כאמור"."ואשר נג

בסיפא, לאחר המילים "ו/או לרכוש",  נבקש להוסיף 

 את המילים "בכל עילה שהיא".

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

בסוף השורה השנייה,  נבקש להחליף את המילה  6.2 41  .18

 "ו/או", במילים "ובלבד שנגרמו כתוצאה של".

 הבקשה נדחית

שונה, לאחר המילים "לפצות ולשפות",  בשורה הרא 6.3 41  .19
נבקש להחליף את המילה "בשלמות", במילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השנייה, לאחר המילים "או דרישה",  נבקש 
 לגרוע את המילים "מכל עילה שהיא".

בסיפא, לאחר המילים "בפסק דין סופי",  נבקש 

ת להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקי

 של הקבלן והיקפה".

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

בסיפא, לאחר המילים "תום תקופת החוזה",  נבקש  6.4 41  .20

להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן 

 והיקפה".

 הבקשה נדחית

בשורה השנייה,  נבקש להחליף את המילים "כל דין",  7.1 41  .21

 במילה "דין".

 לההבקשה נתקב

בתחילת השורה הראשונה,  נבקש להחליף את  7.3 41  .22
המילים "בכל הביטוחים הנוספים", במילים 

 "בביטוחי הרכוש הנוספים".

בסיפא, לאחר המילים "והבאים מטעמם",  נבקש 

 להוסיף את המילים "למעט לגבי מזיק בזדון".

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נתקבלה

 

 

ים "להתחייבויות על פי",  בשורה השנייה, לאחר המיל 7.11 42  .23

נבקש להחליף את המילה "ההסכם", במילים "הסכם 

 זה".

 הבקשה נתקבלה

 

 

 

בסיפא, לאחר המילים "בפוליסה כלשהי",  נבקש  7.13 42  .24

להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו 

 החוקית של הקבלן".

 הבקשה נדחית
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 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס"ד

"הקבלן", י בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה  7.14 42  .25

נבקש ש לגרוע את המילה "לבדו". בהמשך, לאחר 

המילים "יהיה אחראי",  נבקש להוסיף את המילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

 הבקשה נדחית

בתחילת השורה הרביעית, לאחר המילים "לכל סעד  7.17 42  .26

אחר",  נבקש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת 

 אש".יום מר 14הודעה בכתב לקבלן של 

 הבקשה נדחית

 –נספח ג'  53  .27

אישור 

קיום 

 ביטוחים

 סוג ביטוח אחריות מקצועית:

לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את 
 המילים "משולב עם חבות המוצר".

בהתאם נבקש לתקן את גבול האחריות למקרה 
 ₪. 3,000,000ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 

השלים את קודי הנזק בעמודת קודי הנזק,   נבקש ל
 הדרושים.

 

נבקש להחליף   016", על יד קוד פירוט השירותיםב"

את המילים "למתן שירותי ניהול מחלקת גבייה 

 וניהולה", במילים "גבייה וכספים".

 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

 לא נסכים לשינוי קודי הנזק

 

 

 הבקשה נדחית
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