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 תשובת המועצה נוסח השאלה   סעיף עמוד   "דמס

 כללי   .1

נבקש דחיית מועד הגשת המכרז באופן   
ימי עבודה    7שמועד ההגשה יהא לכל הפחות 

מטעם   הבהרהלאחר מועד קבלת תשובות 
 המועצה. 

 אין  דחייה  במועד ההגשה 
 

 כללי    .2
נא אישורכם להגשת המכרז ע"ג המסמכים   

אשר פורסמו באתר הרשות ללא צורך  
 במסמכי מקור.

ניתן  להוריד טופסי המכרז  
 מהאתר 

 כללי   .3

למסמכי המכרז לא צורף נספח אישור קיום   
ביטוחים, נודה לקבלת הנוסח וכן כי תינתן  
למציע ההזדמנות לשליחת הבהרות נוספות  

 ביחס לנספח זה היות ולא צורף למכרז. 

 יידרש  אחרי הזכייה 

4.  2 

נא אישורכם כי בסעיף זה יש להציג רשויות   2.2
להן ניתנו שירותי המציע ובהן ישנם מעל  

תושבים היות ומספר בתי אב הוא נתון   3,000
אשר לא קיים באתר הלשכה המרכזית  

 לסטטיסטיקה 

רשויות  סדר גודל  דיר אל  
 אסד

5.  3 
נא הבהרתכם באם יש להגיש את טופס   6

ההעתקים כנדרש במעטפה   4הצעת המחיר ב 
 סמכי המכרז? מנפרדת מ

 ניתן להגיש  במעטפה אחת 

6.  3 
נכתב כי נדרשת נוכחות בכנס מציעים לשם  2.8

הגשת הצעות למכרז דנן אולם לא פורסם  
 נא הבהרתכם. –מועד כנס מציעים 

 אין  כנס  מציעים 

7.  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

עמלות המקסימום המפורטות בסעיף זה, על  
מובילות  , 2020פי הגביה במאזן לשנת 

 אלף ₪ בלבד.  200- להכנסה שנתית של כ
 הכנסה זו נדרשת לממן לכל הפחות: 

עלות תקורה של מנהל הפרויקט  -
 מטעם המציע 

 
עלות העסקתו של מנהל העבודה   -

במשרה מלאה+ עלות שינוע אל  
 המחלקה 

 

חשבונות תזכורת  עלויות חלוקת   -
 ודפי הסבר 

 
עלויות ביצוע פעולות גביה   -

מנהליות בגין חובות מסופקים 
שלא יגבו ולא יממנו את  

 ההוצאות 
 
עלויות מערכת אכיפה וגביה   -

 מנהלית 
 

נודה עדכון עמלות המקסימום באופן              
שיוכלו לממן את העלויות בגין השירותים  

 הנדרשים.  

 אין  עדכון של העמלות 
 

ציע יעשה שיקוליו   המ
 הכלכליים  והכספיים 

 
ויחליט לגשת למכרז או לא  

 לגשת



 
 

 
 

 

 

8.  4  +28 

7.2   +
נוסח 

ערבות 
 מכרז 

קיימת סתירה בין סעיף זה ובו ישנה דרישה  
ימים מיום הגשת  90לתוקף ערבות עד 

למול נוסח    10.11.2021המכרז, דהיינו, 
הערבות בו תוקף הערבות הנדרש הינו  

3.10.2021 . 
 נא הבהרתכם. 

הערבות אמורה להיות בתוקף  
 30.9.2021עד  

 
 להתעלם מהיתר 

9.  4 

נא הבהרתכם כי שירותי הקבלן יסופקו   7.4.2

אחראית על   ממשרדי המועצה וכי המועצה

תקשורת , טלפוניה וכל   ריהוט, מחשוב, 

   נושא אחר הנדרש לביצוע העבודה השוטפת

 וזאת, על חשבון המועצה בלבד. 

השירותים  יניתנו ממשרדי  

 המועצה 

10.  5-6 

 

כיצד ינוקד המרכיב הכספי כלומר, מהו יחס  
השקלול בין סעיפי התמורה השונים )הנחת  

עמלה מגביה/ הנחה מתמורה בגין הכנת  
בקשה למחיקות חובות/ הנחה מהוצאות  

 גביה מרביות(?  

הנקוד בעניין  רכיב כספי  הנו  
 כדלקמן

 

גבייה     20% .1 בגין 
 שוטפת

 גבייה פיגורים  10% .2

מחיקת     15% .3 סעיף 
 חובות

 הוצאות אכיפה   5% .4

 

11.  11 

סעיף זה נכתב מתחת לסעיף ראשי "גביה   2.6
 המזכה בעמלה" ואילו בסיפא מצוין:  

"...לא תזכה החברה בעמלה כלשהי". נא  
הבהרתכם האם המפורט בסעיף זה הנו  

כמו כן, נא הבהרתכם מהו    לעמלה או לא. 
סף הגביה דרך קיזוז ספקים והסדרי  

 2019-2020העובדים בין השנים משכורת של 

בגין  קיזוזי  ספקים  והסדרי  
שכר  אין  עמלה ואו שכר  

 טרחה לחברה הזכיינית 
 

הסדר  משכורת צפי  חצי  
 מיליון שח 

 
 קיזוז ספקים חצי מיליון שח 

12.  12 

נא הבהרתכם כי הקבלן יידרש להעמיד אך   4.1
  ורק את שירותיו של מנהל העבודה מטעמו 

אשר יעבוד בתחומי המועצה וכן את שירותי  
 מנהל הפרויקט אשר יפקח על הפרויקט.  

נא הבהרתכם כי עובדי הגביה הנוספים יהיו  
עובדי המועצה ועלויות העסקתם והנגזרות  

לומר,  השונות מכך יחולו על המועצה בלבד. כ
נא הבהרתכם כי הקבלן לא נדרש לספק  

ים אשר יעבדו  פ עובדי חברת גביה נוס
  במחלקת הגביה במשרדי המועצה.

הקבלן  הזוכה  יעמיד  מנהל  
עבודה     באופן יומי  וכן  ימנה   

 מפקח פרויקט   
 יתר העובדים הם של המועצה

13.  28 
נוסח 

ערבות 
 מכרז 

, נא  11/2021בנוסח המכרז כתוב מספר מכרז 
 אישורכם לשנותו למספר המכרז העדכני. 

 16/2021לשנות ל 
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