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 שירותי גבייה כוללים  2022ג//29מכרז פומבי מס'  מענה לשאלות הבהרה

 תשובה פירוט השאלה/ההבהרה מס' סעיף  מס' עמ'  מס"ד 
 

  2.1נספח  19 1

 

נראה כי נפלה טעות בסעיף, ההפניה אינה נכונה. לא קיים סעיף  .1

 .  נא הבהרתכם. 10.12

 למנהל  11.11 .2

 ליתר המועמדים 11.12

לצורך קבלת ניקוד מקסימאלי נבקש להגביל את מס' רשויות   4.1-4.2 21 2

 רשויות.  20מקומיות  למעל 

 לא מקובל

באמצעות עו"ד של החברה יש לתמחר  תשובות להשגות ועררים 3 63-64 3

 לשעה. ₪  500בעלות נפרדת של 

 

 לא מקובל

בדיקות פקח לצרכי ארנונה וכן כל ביצוע פעולת שטח לרבות  7 66 4

החלפות, קריאות ועוד נבקש לתמחר באופן נפרד כאשר עלות עובד 

 ₪.  1,500ליום עבודה לא יפחת מ

לא מקובל. שירותים אלה 

שעות עבודה  25-מוערכים בכ

חודשיות, ככל ויהא צורך 

בשעות נוספות הם יתומחרו לפי 

 לשעת עבודה לפני מע"מ. ₪  50

סעיף זה יוצר קשר של יחסי עובד מעביד בין העובדים לבין  4.15.4 45 5

המועצה. על כן, נבקש לבטל סעיף זה. כיוון שלקבלן שעון נוכחות 

דים חותמים דרכו וכך מקבלים שכר. ככל שהמועצה תקבל שהעוב

 דו"חות היא תקבל. 

הסעיף יבוטל ובמקומו ייכתב: 

"לצורך מעקב על קיום הוראות 

סעיף זה, יעביר הקבלן מידי 
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חודש דוח המפרט את שעות 

 הנוכחות של עובדיו במועצה".

 

נבקש כי שעות העבודה יהיו פר המשרות הכוללות את כל ימי  4.15.1 45 6

שעות  1,092החופשה והמחלה כדין. לא ניתן לוודא כי הקבלן יציב 

נטו ככל שסעיף זה לא יאושר הקבלן יצטרך לתמחר כמות עובדים 

 מעבר כאשר הנגזרת של זה עלייה נוספת של אחוז העמלה. 

 לא יחול שינוי בסעיף.

מתחשיב ראשוני, נמצא כי העמלה הינה נמוכה על כן, נבקש  הצעת מחיר  30 7

ואת המחיר המקסימאלי  1.5%להעלות את המחיר המינימאלי ל

שכן במכרז זה הורחבו השירותים וכן עלויות השכר וכלל  1.8%ל

  העלויות עלו בצורה משמעותית ביותר בשנה האחרונה.

 לא מקובל. 

 

 50נבקש לא להגביל את אחוז העמלה בכל המדרגות גם שמעבר ל הצעת המחיר  30 8

מלש"ח כמו כן, לא להפחית את אחוז העמלה בכל הארנונה שאינה 

  מלש"ח. 34למגורים מעל 

מהמילים "בגין  3.1סעיף 

 ימחק. -תקבולים"

משמע אין הפחתה ב% העמלה 

בגין הכנסות ארנונה, מים וביוב 

 ₪.מיליון  50מעל 

 

בעינו עומד. משמע,  -2.1סעיף 

ככל והכנסות הארנונה שאיננה 
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₪, מיליון  34ממגורים יעלו על 

  יופחת % העמלה בחצי אחוז.

נבקש כי כל תוספת כוח אדם תהיה בכפוף לגידול בתקבולים של  4.11 44 9

ארנונה מים וביוב ולא בגין כלל התקבולים שמזכים )תקבולים 

אחרים(. שכן אחוז העמלה על התקבולים השונים אינו מכסה 

אפילו במעט עלות מעביד של עובד נוסף. וכן תוספת עובד במשרה 

ש"ח כיוון שלא ניתן מל 10מלאה תהיה רק בגין עליה של לפחות 

 לקלוט עובדים בחצאי משרות 

 :4.11.1.1סעיף 

₪, מיליון  5במקום המילים: 

 ₪.מיליון  6יבואו המילים 

תוכנה לניהול  30 10

 קנסות 

המחיר עבור תוכנה לניהול קנסות הקבוע הינו נמוך משמעותית 

₪  6000-ממחיר השוק ועל כן, נבקש להעלות אותו לכל הפחות ל

 לחודש )לא כולל מע"מ(.  

 לא מקובל

 
 

 תשובה  פירוט השאלה/ הבהרה מס' עמוד מס"ד
 

 4מסמך  11

 6מסמך 

הוסכם על מספר  כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל

אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם   נוסחים מחייבים

באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות 

שכותרתה "אסמכתאות  7.24.1אלו מפורטות בהוראת תכ"ם 

מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור 

 מקובל
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נצמדים בהוראת תכ"ם הינם הפרקטיקה המקובלת ורו"ח 

 להוראות אלו.

לפיכך, נודה לאישורכם כי אישור רו"ח יצורף ע"ג דף נפרד עם 
 לוגו.

אישור  -נספח ח' 12
 קיום ביטוחים

 נבקש את קבלת נוסח האישור 

 וכן מועד נוסף לשאלת הבהרה בגינו

הבקשה איננה ברורה שכן נוסח האישור מצורף 
 למסמכי המכרז.

 לנוחיותכם מצורף שוב.

 מדד ידוע בעת הפקת הערבות. לאיזה חודש להצמיד את הערבות? ערבות -9סעיף  13

, סעיף 9עמוד  14
10.7 

 151הסעיף ימחק. השירותים יינתנו בהתאם לתיקון  נודה הבהרתכם מהי הכוונה ביחס ל"אישור מחלק דואר"
 לפק' העיריות

 

, סעיף 11עמוד  15
13.1  

)עשר(  10נודה הבהרתכם כי גם מנהל בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות, ללא 

תואר אקדמי ראשון, בניהול מערכת גביה ברשות או רשויות 
 שמספר 

תשבים ולאו דווקא, במועצה  10,000תושביה/ן עולה על 
 אזורית, יעמוד בתנאי

 לא מקובל
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תנאי הסף עסקינן.  המבוקש לעיל בשל העובדה כי אין היצע 
 ל ממשי ש

 מנהלים העומדים בתנאים שהתבקשו. 

, סעיף 12עמוד  16
13.2 

נודה הבהרתכם כי המועמדים האחרים יוצגו בפני הוועדה רק 
ע"י הקבלן הזוכה וזאת, בתוך תקופת ההיערכות ממתן 

 הודעה על זכייתו. 

מאחר והדרישה היא כי המועמדים שיאושרו ע"י הוועדה 
בפועל במסגרת השירותים המקצועית, גם יועסקו 

עובדים למילוי  5למועצה, יש לאפשר למציע לאתר 
המשימה לאחר זכייתו. כל החלטה אחרת מקטינה את 
האפשרות למתן הצעה ממציעות אשר אינן מספקות כיום 

  את השירותים למועצה.

 לא מקובל.

במסגרת הקריטריונים לבדיקת איכות ההצעות ינוקדו 
וד נבהיר, כי הדרישה היא העובדים בטרם הזכייה. ע

לעובדים בעלי ניסיון ועל כן אין מדובר בעובדים 
 חדשים.

, סעיף 12עמוד  17
13.2.1 

נא הבהרתכם כי רק מועמד יחיד מתוך חמשת המועמדים 
האחרים, יידרש להיות בעל הניסיון המקצועי המפורט 
בסעיף או לחילופין, בעל תואר אקדמי ראשון כחלופה 

 לניסיון המקצועי. 

 לפחות עובד אחד יהיה בעל תואר אקדמי ראשון.

כל יתר המועמדים, לרבות המועמד בעל התואר, יידרשו 
עלי ניסיון של שנה אחת לפחות בעבודה להיות ב

במערכות גביה ברשויות מקומיות וכן ניסיון מוכח 
של שנה לפחות בהפעלת מערכת גבייה ממוחשבת 

 ברשויות מקומיות.

 תימחק האפשרות להציג תואר ראשון במקום ניסיון. 

, סעיף  12עמוד  18
16.2 

ימים ממועד  30נא אישורכם כי תקופת ההיערכות בתוך 
 חתימת ההסכם ע"י המועצה. 

 מקובל
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 . 2במסמך  10.12נא תקנו את ההפניה לסעיף  1, סעיף 19עמוד  19

כמו כן, נודה על עדכון הקריטריונים לבדיקת איכות ההצעות 
כך שהניקוד יינתן למנהל מחלקת הגביה המוצע בלבד 

 ולמציע וניסיונו. 

 לעיל 1שאלה 

 

 לא מקובל.

נבקש שתבהירו  מהיכן  המספרים שלהלן  המוצבים בנוסחה   4, סעיף 23עמוד   20
 שבדוגמא:

643,000   

702,000 

 טעות סופר.

 938,000יבוא  643,000במקום 

 1,024,000יבוא  702,000במקום 

 

 

 

האפשרות כי הקבלן יספק שירותים משפטיים באמצעות  3, סעיף 41עמוד  21
עורך דין חיצוני, מאחר ורק משרד עו"ד יכול לספק 
שירותים אלו בעבור המועצה, הנהאפשרות שחייבת להיות 

 מובהרת לטובת תחשיב הצעת המציע. 

נודה הבהרת המועצה ביחס לשירותים הללו והיקף ההוצאות 
במסגרת השירותים השנתיות אותן יידרש להוציא הקבלן 

הללו או לחילופין, הסרת השירותים האופציונאליים הללו 
 מהשירותים הנדרשים במרכז. 

מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות של  3.1כמו כן, בסעיף 
השירותים המשפטיים, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות עו"ד 
עד לגובה החוב הריאלי, נודה קבלת נתונים ביחס לסך 

 הסעיף בעינו עומד.

לא ננקטו הליכים משפטיים ע"י  2019-2022בשנים 
 חברת הגבייה
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ים שלגביהם ניתנו שירותים משפטיים החובות של התיק
 )עד היום(.  2019-2022ע"י עו"ד חיצוני בכל אחת מהשנים 

, סעיף 63עמוד  22
3.3 

נא הבהרתכם כי הקבלן לא יממן או יפעיל את חברות 
המדידה הפעולות בשם המועצה אלא רק יהא אחראי על מתן 
שירותי הגביה ביחס לשומות המעודכנות, לאחר שיעודכנו 
במערכת הגביה באמצעות קבלני המדידות ולאחר תקופת 

 ההשגות. 

ביצוע המדידות ייעשה על ידי חברת מדידות עמה 
ה. המציע יהיה אחראי לניהול ופיקוח תתקשר המועצ
 כאמור בסעיף.

, סעיף 65עמוד  23
5.1.7 

נא הבהרתכם מהי כמות האפליקציות והמדפסות שהקבלן 
נדרש לספק לפקחי המועצה, בנוסף למערכת ניהול 

 הקנסות הנדרשת.

 בהתאם לכמות הפקחים שתידרש מעת לעת.

 נכון למועד זה, נדרשים שלשה.

למען הסר ספק, נודה הבהרתכם כי ביצוע סקר השלטים  6 , סעיף66עמוד  24
והטמעתו במערכת הגביה של המועצה יבוצע ע"י קבלן 

 השילוט וע"ח המועצה.

 המציע איננו נדרש לבצע סקר שילוט.

נודה הבהרתכם האם הקבלן נדרש לספק אנשי שטח שביצוע  7, סעיף 66עמוד  25
וקריאות ניתוקים, חיבורים מחדש, החלפות מדי מים 

 מונים כל חודש זוגי?

 במידה וכן, מהו היקף כ"א נדרש לשם כך?

)עד היום(  2019-2022נודה על קבלת נתונים ביחס לשנים 
ביחס לכמות שנתית של ניתוקים, חיבורים, החלפות 

 וקריאות. 

 לעיל 4ראה שאלה 

 

בשנים האמורות, לא בוצעו שירותים אלה ע"י חברת 
 הגבייה
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, סעיף 67עמוד  26
7.23  

, סעיף 68ועמוד 
8.14 

בסעיפים הללו בנוגע לפעולות הכרוכות  נודה הבהרתכם:
 1.27לעיל. סעיף  1.27ביציאה לשטח ישנה הפניה לסעיף 

 עוסק בנושא אחר.

 1.29סעיף 

-נודה עדכון שעות העבודה במחלקת הגבייה כך שיסתכמו ב נספח ג' 70עמ'  27
 שעות שבועיות, בזהה להיקף משרה מלאה.  42

 האמור בסעיף בעינו עומד.

ועד השעה  08:00מחלקת הגבייה תהא פתוחה מהשעה 
בכל יום. המציע רשאי לקבוע את סדרי העבודה  16:30

הפנימיים בין העובדים והכל בכפוף למכסת השעות בה 
 נדרש לעמוד.הוא 

נודה קבלת מאזני גביה לפי סוגי שרות לכל אחת מהשנים  כללי 28
 . 1-11מחודש  2022ולשנת  2021, 2020, 2019

 :2021מצ"ב נתוני הגבייה לשנת 

 ₪מיליון  54.5 -כ -תשלומי ארנונה, מים וביוב

 ₪מיליון  15.5 -כ -תקבולים מזכים אחרים

 ש"חמיליון  37 -כ -תקבולים שאינם מזכים

 


