
 מכרז  גבייה -16/2021מכרז   -1הבהרה  מס 

מס'  מס"ד
 עמ'

מס' 
 סעיף

 הסברים פירוט השאלה/ ההבהרה 

במסגרת תנאי הסף התבקשו המציעים להציג  2.3 2  .1
רשויות לפחות בצירוף  5בעבודה עם  ןניסיו

אישור מכל רשות המוכיח את עסקת המציע, 
כאשר מתוכן בארבע רשויות נדרש שיהיו 

 בתי אב בכל אחת.  3,000לפחות 

מאחר ואין דרישה בתנאי הסף ו/או בניקוד 
להיקף גבייה מסוים לכל רשות. מבוקש לבטל 
את הדרישה  לפירוט הסכומים אשר המציע 

כל רשות בכל שנה כחלק ממכתבי גבה עבור 
המלצה. או לחילופין להסתפק בפירוט של 
הקפי הגבייה בכל רשות במסגרת תצהיר 
שיגיש המציעים זאת כמובן בנוסף לאישורים 

 2.2הנדרשים מכל רשות לניסיון בסעיף 
 למכרז.

קפי הגבייה בכל רשות ימספיק פירוט  של ה
במסגרת תצהיר שיגיש המציעים זאת כמובן 
בנוסף לאישורים הנדרשים מכל רשות 

 למכרז. 2.2לניסיון בסעיף 

נראה כי הדרישה להשתתפות במפגש  2.8 3  .2
מציעים מקורה בטעות שכן, בהתאם למסמכי 
המכרז לא נקבע מועד למפגש מציעים. 
מבוקש לבטל את הדרישה להשתתפות 

 במפגש מציעים כתנאי להגשת הצעה.

 

 אין  מפגש  מציעים

קיימת סתירה בנושא דרישת תוקף הערבות.  7.2 4  .3
בדף הפתיח צוין כי תוקפה של הערבות יהיה 

למכרז בסעיף  4ואילו בעמוד  30.09.21עד ליום 
 90נדרש שתוקפה של הערבות יחול עד  7.2

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות.

כמו כן, בנוסח כתב הערבות המופיע כנספח 
יהיה עד למכרז, נדרש כי תוקפה של הערבות 

 ועד בכלל 03.10.2021ליום 

 נודה להבהרתכם לגבי המועד הנדרש.

 30.9.2021תאריך עב המכרז    הקובע הינו  

נודה להבהרתכם כי עובד חברת הגביה יוכל  7.4.2 4  .4
 לבצע את עבודתו מתוך משרדי הרשות.

 כן  במשרדי  המועצה

5.        
5 

אנא הבהרתכם כיצד ישוכללו הרכיבים  9.4
הכספיים השונים המפורטים בנספח א' 

ניקוד  50% -טופס הצעה. דהיינו מתוך ה
לרכיב בכספי מה יהיה המשקל שיינתן 
למחיר שיוצע ביחס לכל אחד משלושת 
הרכיבים הכספיים המפורטים בטופס 
הצעה )אחוז העמלה, מחיקת חובות 

מתוך  והוצאות אכיפה וגבייה מנהלית(
 נק' שנקבעו לרכיב זה. 50-סה"כ ה

 הנקוד בעניין  רכיב כספי  הנו כדלקמן

 

 בגין גבייה שוטפת  20% .1

 גבייה פיגורים 10% .2

 סעיף מחיקת חובות  15% .3

 הוצאות אכיפה  5% .4
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6.       
14 

מבוקש להבהיר את צפי כמות החקירות  4.9
חברת הגביה לבצע בכל שנה,  אשר תדרש

לצורך ביצוע תמחור מאחר ומדובר בעלויות 
 גבוהות.

 אין  צפי

7.       
16 

מבוקש לשנות את הסיפא של הסעיף ל:  5
חודשים לכל היותר" במקום  12"... ועד 

חודשים לכל היותר" בכדי לתת  6"ועד 
לקבלן זמן סביר לקבל תמורה להוצאות 

 מנהליים. שישקיע בביצוע פעולות אכיפה

 חודש  12מקובל  ל 

מבוקש כי הפיצוי המוסכם לא יעלה על  18.1 18  .8
עלות הנזק הישיר שיגרם לרשות ככל ובכלל 
יגרם לרשות נזק כתוצאה מאי עמידה 
בסעיפים המפורטים בסעיף הנ"ל  וזאת 
כמובן לכל היותר עד תקרת הפיצוי המוסכם 

 שנקבעה בסעיף.

 ₪. 65000הפיצוי  הנו עד  

 יעלה על הנזק הישירלא 

 לציין כולל  או  לא כלל מע"מ אחוז  העמלה    10

 

 


