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 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

1.  

 כללי

 מאזני גביה

 

תמחור הצעתנו נבקש לקבל מאזני גביה לשם 

)כוללים מע"מ(, עם הפרדה בין סוגי השירות 

לגביית שוטף וגביית הפיגורים  תוך הצגת אחוז 

הגביה השנתי בכל סוג שרות ולכל אחת 

 .2018-2016מהשנים 

 מצ"ב מאזני גביה

2.  
 כללי

 טיפול משפטי

נבקש לדעת מה היקף החובות הנמצאים כיום 

משפטי? )כמות חייבים וסכום בטיפול 

 .החובות(

-צרכנים בהיקף חובות של כ 75-כ

 מש"ח 4

3.  
 כללי

 אכיפה

נא פרטו את סוגי פעולות האכיפה המנהלית  .א

 2018-2016בהן נקט התאגיד בכל אחת מהשנים 

)הודעות דרישה לסוגיהן, עיקולי בנק בתקשורת 

מחשבים, רישומי עיקול מיטלטלין, עיקולים 

ועוד( לרבות כמות לכל סוג פעולה וסך בפועל 

 החיוב בגין כל סוג פעולה ביחס לכל שנה.

נא הבהרתכם כי התאגיד ישלם לקבלן את  .ב

מלוא הוצאות האכיפה שנדרש להוציא 

לשם גביית החיובים והחובות וכי ככל 

ויחול שינוי בתעריפים או בהליכי האכיפה 

שיהיה בהם כדי לפגוע בהכנסות הקבלן 

תו להשיג את יעדי הגביה ו/או ביכול

הנדרשים, ישפה התאגיד את הקבלן במלוא 

 ההפרשים.

הודעות דרישה, עיקולי בנק  .א

ממוחשבים, עיקולי צד ג' 

 וכרטיסי אשראי.

 מקובל חלקית. .ב

על הקבלן הזוכה לגבות 

מהחייבים, בכל עת, תעריפי 

חיוב בגין פעילות אכיפה עד 

לסכום המקסימלי הקבוע 

ו/או ע"פ פסיקת בית  בדין

. ככל שיחולו שינויים המשפט

בתעריפי החיוב 

המקסימליים, בהתאם לכל 

מונה או מדין או הוראת ה

פסיקה חלוטה של בית 

משפט, על הקבלן הזוכה 

 לנהוג בהתאם לשינויים.
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ככל שתעלה טענה מצד 

הקבלן, בעקבות שינוי בדין 

או הוראת המונה או פסיקה 

 חלוטה של בית משפט, כי

תעריפי החיוב המקסימליים 

 הישירותגבוהים מהוצאותיו 

בגין פעולות אכיפה, על 

הקבלן הזוכה יהא להמציא 

חישוב מדויק של הוצאותיו 

, ורו"ח המוסכם הן הישירות

על התאגיד והן על הקבלן 

יכריע בעניין )להלן "הגורם 

 המקצועי"(.

הגורם המקצועי המוסכם 

יבחן הן את גובה ההוצאות 

שהוצגו על ידי  הישירות

 הקבלן, והן את הרכבן.

ככל והגורם המקצועי 

המוסכם יכריע כי הוצאותיו 

של הקבלן אכן  הישירות

גבוהות מתעריפי החיוב 

המקסימליים הקבועים בדין, 

התאגיד יהא רשאי לשפות 

את הקבלן בגין ההפרש שבין 

הוצאותיו הישירות לבין 

, תעריפי החיוב המקסימליים

תן הכרעת וזאת רק ממועד מ

להסב  או הגורם המקצועי,

את פעולות האכיפה לגורם 

אחר, בין אם בתאגיד ובין 

אם מחוצה לו, והכל בהתאם 

לשיקול דעתו הבלעדי של 

 התאגיד.

 כללי  .4

נוכח דרישות המכרז והצורך בהיערכות רבה 

להגשת הצעה, נבקש את דחיית מועד ההגשה 

כך שזו תהא לכל המוקדם עשרה ימים ממועד 

מתן התאגיד את תשובותיו לשאלות ההבהרה 

האחרונות שתהיינה. כמו כן, נבקש לאפשר 

הגשת שאלות נוספות ככל ויהיה צורך בכך 

 המועד האחרון להגשת הצעות

. 14:00 בשעה, 21.2.19נדחה ליום 

כן, ניתן לשאול שאלות כמו 

בשעה  10.2.19ליום  נוספות עד

12:00. 
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לאחר תשובות התאגיד לסבב השאלות 

 ראשון.ה

 נתונים -כללי    .5

נבקש לקבל את הנתונים הבאים בגין כל אחת 

 :2016,2017,2018מהשנים 

 סה"כ חיוב שנתי .א

 סה"כ גביה שוטף .ב

 סה"כ גביה פיגורים בגין השנה השוטפת  .ג

 סה"כ גביה פיגורים בגין השנה הקודמת  .ד

שנשלחו  1מספר הודעות דרישה טופס  .ה

 לחייבים

שנשלחו  3מספר הודעות דרישה טופס  .ו

 לחייבים

מספר צווי עיקול בנק שבוצעו ולכמה  .ז

 חייבים

 מספר עיקולים ברישום שבוצעו .ח

 מספר עיקולים בפועל שבוצעו .ט

 מצ"ב

6.  
חובות  –כללי 

 עבר

 ביחס לחובות עבר נבקש לקבל ע"פ שנים:

 כמות חייבים בגין כל שנה -

 יתרת חוב בגין של כל שנה -

 מצ"ב

 קנסות –כללי   .7
נבקש לדעת מהו סכום הקנסות שהושת על הקבלן 

 הקיים כיום בתאגיד.
 לא יפורסם

8.  
אכיפה  –כללי 

 משפטית

נבקש לאשר כי אגרות בימ"ש וכל תשלום שכ"ט 

לעו"ד שיטפל בחייבים שמוצו כנגדם פעולות 

 האכיפה ישולמו על ידי התאגיד ולא ע"ח הקבלן.

 מאושר.

 3סעיף  4עמוד   .9

 הערה כללית:  -תנאי סף 

את מספרן של הנדרשים במכרז מגבילים תנאי הסף 

החברות הרשאיות להשתתף במכרז לשתי חברות 

ניהול שירותי עודנה מספקת ו סיפקה. חברתנו בלבד

רשויות מספר עבור מערכי גביה, כולל משק המים, 

 מקומיות.

 ןמובילים לפסילתנדרשים במכרז ה תנאי הסף

  .המיידית של מתחרות

אפשר את הגדלת שינוי קל בתנאי הסף באופן אשר י

ביא להתייעלות כלכלית יהמשתתפים במכרז  מספר

, שהיא כידוע, אחת המטרות המרכזיות התאגידשל 

דיני המכרזים. כל זאת, מבלי לגרוע או לפגוע  של

בדרישה שלספק הזוכה יהיה הניסיון הנדרש על מנת 

המשימות באופן משביע רצון ובהתאם  לבצע את

 להוראות המכרז.

לגבי שינוי תנאי הסף במכרז, ר' 

יום שפורסמה ב התאגידהודעת 

 להלן.פירוט , וכן 30.1.19
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 3סעיף  4עמוד   .10

מבוקש להבהיר כי גם לאחר קבלת ההודעה על 
 , אלו עדיןהנדרשים במכרזתנאי הסף עדכון 

את מספרן של החברות הרשאיות מגבילים 
. חברתנו להשתתף במכרז לשתי חברות בלבד

ניהול מערכי גביה, שירותי עודנה מספקת ו סיפקה
ועל  רשויות מקומיותמספר עבור כולל משק המים, 

כן אנחנו לא מוצאים טעם ענייני למידורנו 
 .מהאפשרות לתת הצעה במכרז

אפשר את הגדלת שינוי קל בלבד בתנאי הסף, י
ביא להתייעלות ויהמשתתפים במכרז  מספר

, שהיא כידוע, אחת המטרות התאגידכלכלית של 
דיני המכרזים. כל זאת, מבלי לגרוע  המרכזיות של

כה יהיה הניסיון או לפגוע בדרישה שלספק הזו
המשימות באופן משביע  הנדרש על מנת לבצע את

 רצון ובהתאם להוראות המכרז.
 

לאור האמור לעיל, מבוקש לשנות את נוסחו של 
 ולקבוע, במקום הנוסח הנוכחי, כדלקמן:  3.3סעיף 

 מדי של תקופתית בקריאה ניסיון בעל "המציע

 הגשת ליום נכון, אלו שירותים נותן אשר, מים

 ".מקומיות רשויות בשתי לפחות, זה למכרז הצעתו

לא מקובל, לא יחולו שינויים 

 נוספים בתנאי הסף.

 3.2סעיף  4עמוד   .11

 המציעמבוקש לשנות את דרישות סעיף זה כך ש

 גביה מחלקת שירותי במתן ניסיון בעליהיה 

 עירוניים שירותים של גביה אכיפת ומחלקת

 לקוחות לשני אלו שירותים נותן אשר, מים ושירותי

 שהינן, זה למכרז ההצעות הגשת ליום נכון, לפחות

 .וביוב מים תאגידי או/ו מקומיות רשויות

לגבי שינוי תנאי הסף במכרז, ר' 

הודעת התאגיד שפורסמה ביום 

 להלן.פירוט , וכן 30.1.19

 3.3סעיף  4עמוד   .12

, מים מדי של תקופתית בקריאה ניסיון בעל המציע

 הצעתו הגשת ליום נכון, אלו שירותים נותן אשר

 .מקומיות רשויות בשתי לפחות, זה למכרז

לגבי שינוי תנאי הסף במכרז, ר' 

הודעת התאגיד שפורסמה ביום 

 להלן.פירוט , וכן 30.1.19

13.  
סעיף  12עמוד 

13.4 

בשורה השנייה, לאחר המילים "בנוסחו 

המקורי(", נבקש להוסיף את המילים "על 

 תיקוניו".

"בנוסחו המקורי"  מיליםלאחר ה

יתווספו בסוגריים המילים: 

"ולאחר תיקוני התאגיד, ככל 

 שבוצעו על ידו".

14.  
סעיף  12עמוד 

13.7 

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים 

"בנוסחו המקורי(", נבקש להוסיף את המילים 

 "על תיקוניו".

 לעיל. #13 ר' מענה לשאלה

15.  
 23עמוד 

 הצעת המשתתף

מבוקש להוסיף למכרז זה מחיר מינימום ו/או הנחה 

 מקסימאלית. 

המכרז, במתכונתו הנוכחית מאפשר טווח הנחה 

גדול מאוד, ולא ניתן כלל להעריך מהו האומדן 

שקבע התאגיד.  במצב הדברים האמור, התאגיד 

עלולה למצוא עצמה עם קבלן הפסדי, דבר אשר 

 בסופו של יום יבוא על חשבונה.  

קבעה עמלת גבייה מקסימלית נ

 – (1מסמך ב')ר'  - 4.3%של 

 תף"."הצעת המשת

, ר' 4.8% -עמלה זו הועלתה ל

 להלן. 16 בסעיף
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16.  
 23עמוד 

 הצעת המשתתף

נבקש לשנות את "עמלת הגבייה 

המקסימאלית" אשר הינה נמוכה מאוד יחסית 

 לשירותים המתבקשים במסמכי המכרז.

"עמלת הגבייה המקסימאלית" 

כפי  4.3%)במקום  4.8% תהא

 שנקבעה במסמכי המכרז(.

17.  
 23עמוד 

 הצעת המשתתף

העמלה המרבית הינה מתחת לעלויות 

הבסיסיות של הקבלן. לא ניתן להגיש הצעה 

 למכרז בעמלה כזו. 

 לעיל. 16ר' מענה לשאלה #

18.  
סעיף  26עמוד 

3.2 

 ידי על עבודות בביצוע מדובר כי להבהיר נבקש

 .מעבר ולא המחלקה עובדי

מדובר בביצוע עבודות אלו, ככל 

שיוטלו על הקבלן מאת התאגיד, 

על ידי עובדי הקבלן שמוצבים 

 הלקוחות.במחלקת שירות 

19.  
סעיף  26עמוד 

4.2 

 תהיה העובדים כמות הגדלת כי להבהיר מבוקש

 חודשי קבוע עבור כל עובד.  לתשלום בכפוף

בנוסף, מבוקש להבהיר כי הוספת שירותים 

אשר אינם כלולים במסגרת המכרז, תעשה 

 בתמורה  אשר תקבע בין הצדדים.

כמות כוח האדם המפורטת 

 למפרט הטכני 3.2.2.1בסעיף 

כלולה בעמלה אשר תשולם 

ככל שתידרש לקבלן הזוכה. ככל 

של עובד/ים,  הוספה ו/או גריעה

ישולמו )במקרה של תוספת כוח 

אדם( או יקוזזו )במקרה של 

גריעת כוח אדם( הסכומים 

למפרט הטכני  5המופיעים בסעיף 

 )"מחירון עובידם נוספים"(.

 

השירותים אשר על הקבלן הזוכה 

לספק הנם בהתאם למפורט 

במסמכי המכרז שבנדון. 

תים אלו ינתנו בתמורה ושיר

לעמלת הגבייה שהוצעה על ידו 

. כמו כן, ואשר שתשולם לו

מחירון עבודות נוספות מפורט 

למפרט הטכני, וכן  4בסעיף 

למפרט  8תוספות לקבלן בסעיף 

 הטכני.

ותים אין על הקבלן לספק שיר

שאינם מפורטים במסמכי המכרז 

ו/או במסמכי ההבהרות שנשלחו 

 על ידי התאגיד.

20.  
סעיף  27עמוד 

4.5 

סעיף זה הינו  נראהכל הכ כי להבהיר מבוקש

סופר ויש להסירו ממכרז זה, שכן  טעותבבחינת 

 תכנת שהרי, מערכות למכרז מתייחסזה  סעיף

אכן מדובר בטעות סופר, סעיף זה 

 יושמט.
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 וההסבות התאגיד של כנהות ינהה האכיפה

 .התכנה בית ידי על מבוצעות וההטמעות

21.  
סעיף  28עמוד 

4.15 

מבוקש להבהיר כי בכל מקרה בו יהיה שינוי 

בהוראות החוק ו/או הפסיקה, אשר יהיה בהן כדי 

להביא להפחתה בהכנסותיו הצפויות של הספק, 

 שייווצר.הרשות תשפה את הספק הזוכה בגין הפער 

 לעיל. ב3ר' מענה לשאלה #

22.  
סעיף  28עמוד 

4.16 

 המופק בדוח ומדובר ככל כי להבהיר מבוקש

 בכפוף ייעשה הדבר התאגיד בשימוש ממערכות

 של המערכות ידי על שכאלו דוחות הפקת לאפשרות

 .התאגיד

 מקובל

23.  
סעיף  29עמוד 

5.6 

 מחלוקת של במקרהמובהר כי . מקובל אינו זה סעיף

 גורם בפני את הסוגיה להביא ישבין הצדדים 

 אשר יכריע בעניין. אובייקטיבי

מתקבלת, מכיוון הבקשה איננה 

שהמכרז איננו כולל הסכם 

 בוררות. 

יובהר כי אין בלשון הסעיף כדי 

למנוע מהקבלן לפנות להליכים 

משפטיים במקרה של חילוקי 

התאגיד, וכוונת הסעיף דעות עם 

הינה כי כל עוד לא התקבלה 

הכרעה אחרת בערכאה שיפוטית 

מוסמכת, הקבלן יהיה מחיוב 

לקיים את ההסכם לפי הוראות 

מנכ"ל התאגיד, והן תהיינה 

 סופיות לעניין זה.

24.  
סעיף  30עמוד 

6.4 

יום מראש  30המועד למשלוח ההודעה בכתב לקבלן  

 יום מראש. 60-להנו קצר. נבקשכם לתקנו 
 הבקשה מתקבלת.

25.  
סעיף  30עמוד 

7.4 

הקבלן נדרש לגבות את מכלול החיובים כשאלו 

כוללים מע"מ ומהווים חלק בלתי נפרד מאחריותו 

לגבייתם. לאור זאת נבקש כי עמלת הגביה תחושב 

 מסך הגביה הכוללת את המע"מ.

 

לצורך חישוב לא מקובל. 

התמורה המגיעה לקבלן ילקחו 

בחשבון הסכומים בהפחתת 

סכום המע"מ, כאשר התשלומים 

ישולמו בתוספת מע"מ כנגד 

חשבונית מס שימציא קבלן 

הגבייה כחוק, הכל כמפורט 

 במסמכי המכרז. 

26.  
סעיף  31עמוד 

7.6 

כידוע לתאגיד כיום עומדת תביעה בין הספק הנוכחי 

תביעה דומה הייתה בין התאגיד לקבלן . לתאגיד

הקודם. לאור זאת, סעיף זה הינו פגיעה לא סבירה 

וחמורה בזכויות הקבלן. נבקש לאשר שככל שלא 

יתקבלו כספים בזמן מהתאגיד תתוסף ריבית 

 פיגורים.  

 לא מאושר



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

27.  

סעיף  31עמוד 

+ עמודים  7.13

91-88 

סעיף זה אינו סביר ומשית על הקבלן אחריות  .א

שאינה סבירה. הקבלן אינו חברת ביטוח. נבקש 

להגביל את סכום הדרישה לקיזוז/שיפוי/קנס ל 

– 5% . 

כמו כן, נבקש שלפני הטלת קנס /קיזוז/שיפוי  .ב

יום עם זכות  14תישלח לקבלן התראה בת 

 לתיקון הליקוי ככל שיתקיים.

 לא מקובל; .א

 .לא מאושר .ב

28.  
סעיף  34עמוד 

10.1 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "מתחייב 

הקבלן לשאת", נבקש להחליף את המילים "באופן 

 מיידי", במילים "בהקדם האפשרי".

בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים 

"קבלת הדרישה מהתאגיד", נבקש להוסיף את 

 המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה".

נוסח המכרז הבקשה נדחית. 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

29.  
סעיף  34עמוד 

10.2 

בסיפא, נבקש לגרוע את המילים "בין שנעשה 

 כהלכתו או ברשלנות".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

30.  
סעיף  34עמוד 

10.3 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה 

המילים "אחריות אחראי", נבקש להחליף את 

מלאה ומוחלטת", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

בשורה השנייה, נבקש לגרוע את מילים "בלי 

 יוצא מן הכלל".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

31.  
סעיף  34עמוד 

10.4 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן משחרר", 

 "לחלוטין ומראש".נבקש לגרוע את המילים 

בסיפא, נבקש לגרוע את המילים "בכל עילה 

 שהיא".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

32.  
סעיף  34עמוד 

10.5 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לפצות ו/או 

לשפות", נבקש להחליף את המילה "בשלמות", 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית".

המילים "על ידי בית משפט", בסיפא, לאחר 

 נבקש להוסיף את המילים "בפסק דין חלוט".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

33.  
סעיף  34עמוד 

10.7 

בסיפא, לאחר המילים "במהלך עבודתו", נבקש 

להוסיף את המילים "ובלבד שהינו בתחום 

 חבותו החוקית".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

34.  
סעיף  34עמוד 

10.8 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות ו/או 

לפצות", נבקש להחליף את המילים "באופן מלא 

ומייד", במילים "בשיעור חבותו החוקית ובהקדם 

 האפשרי".

בשורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "מכל עילה 

המילה  שהיא שתוגד". בהמשך, נבקש להחליף את

 "ומייד", במילים "ובהקדם האפשרי".

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

בסיפא, לאחר המילים "כנגד תביעה כאמור", 

נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת 

 חבותו של הקבלן והיקפה".

35.  
סעיף  35עמוד 

10.9 

בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את 

המילים "לשביעות רצון התאגיד", במילים "בפסק 

 דין חלוט".

בסיפא, לאחר המילים "מכוסה על ידה", נבקש 

להוסיף את המילים "וכי האירוע בתחום 

 חבותו החוקית של הקבלן".

הבקשה האמורה בפסקה 

 הראשונה מתקבלת.

הבקשה האמורה בפסקה השנייה 

נדחית, ונוסח המכרז בעניין זה 

 כנו ללא שינוי.ייוותר על 

36.  
סעיף  35עמוד 

10.9 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "אחריות הקבלן", 

 נבקש להוסיף את המילים "לרבות בגין".

השאלה אינה מובנת, מכיוון 

שצירוף המלים "אחריות הקבלן" 

 לא מופיעה בסעיף הנ"ל.

37.  
סעיף  35עמוד 

11.1 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל 

 דין", במילה "דין".
 לא מאושר

38.  
סעיף  35עמוד 

11.2 

בסיפא, נבקש להחליף את המילים "וללא 

הסתייגויות", במילים "על תיקוניו שהוגשו 

 במועד שנקבע לכך".

 לא מאושר

39.  
סעיף  35עמוד 

11.3 

 אחריות" המילים לאחר, הראשונה בשורה

 לרבות" המילים את להוסיף נבקש", הקבלן

 ".בגין

 מאושרלא 

40.  
סעיף  36עמוד 

11.8 

בשורה השנייה, לאחר המילים "ו/או מי", נבקש 

להחליף את המילה "מהעובדים", במילים 

 "מעובדיו".

בשורה השלישית, לאחר המילים "כמבוטחים 

נוספים", נבקש להוסיף את המילים "באשר 

 לכספי התאגיד".

 לא מאושר

41.  
סעיף  36עמוד 

11.9 

המילים "מקרה בשורה הראשונה, לאחר 

ביטוח", נבקש להוסיף את המילים "באשר 

 לכספי התאגיד".

 לא מאושר

42.  
סעיף  38עמוד 

11.27 

בסיפא, נבקש להחליף אץ המילים "כל דין", 

 במילה "דין".

 לא מאושר

43.  
סעיף  38עמוד 

11.28 

בשורה השלישית, נבקש להחליף את המילים 

 יום". 14ימים", במילים " 7"

 לא מאושר

44.  
סעיף  31עמוד 

7.3 

נבקש כי התמורה לקבלן תהא צמודה לשיעור 

עליית מדד המחירים לצרכן או לעדכון השכר 

 במשק, הגבוה מבניהם.

 לא מקובל.

יודגש, התמורה של הקבלן 

משתנה בהתאם לשינויים 

 בתעריפי המים.

45.  
סעיף  40עמוד 

13.1 

 פ"ע תהיה הקבלן אחריות כי להבהיר מבוקש

 .בלבד ישירים ולנזקים דין

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.
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46.  
סעיף  40עמוד 

13.2 

מבוקש לקבוע מדרג מסויים של איחורים, אשר 

חריגה ממנו תהווה הפרת יסודית של ההסכם, 

ולא כל איחור באשר הוא יהווה עילה כאמור. 

באותו עניין  3כך למשל ניתן לקבוע כי איחור 

 ברבעון, יהווה הפרה יסודית.

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

47.  
סעיף  40עמוד 

13.3 

מבוקש להבהיר כי בכל מקרה בו יסבור 

התאגיד כי הספק הפר את ההסכם הפרה 

יסודית, יהיה עליו לתת לספק הודעה על כך 

יום. רק  14והזדמנות לתקן את ההפרה בתוך 

את ההפרה בזמן שיינתן לו,  אם הספק לא יתקן

 תקום לתאגיד הזכות הקבועה בסעיף זה.

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

48.  
סעיף  40עמוד 

13.4 

מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחול 

על כל הפרה, אלא על הפרה יסודית בלבד, 

 13.3ובהתאם למנגנון המוצע בהבהרה לסעיף 

בנוסף, מובהר כי אחריות הספק תהיה לעיל. 

 בכל מקרה כדין, ולנזקים ישירים בלבד.

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

ייוותר על כנו ללא שינוי, מכיוון 

עוסק בהפרה רגילה  13.4שסעיף 

שאיננה יסודית. יובהר כי 

התאגיד יהיה רשאי, אך לא חייב, 

 13.4לנהוג בדרך האמורה בסעיף 

 סודית.הנ"ל גם ביחס להפרה י

49.  
סעיף  41עמוד 

14.2 

 רקאחריות הקבלן תחול  כי להבהיר בוקש

 של מחדל או במעשה מדוברבהם יהיה  במקרים

במקרים בהם  , וכי אחריותו לא תחולהקבלן

 כתוצאה או בתכנה בבעיות מדובריהיה 

 של ובסמכותו באחריותו שאינם מנזקים

 .הקבלן

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ללא שינוי.ייוותר על כנו 

50.  
סעיף  42עמוד 

15.2 

 18%מבוקש למחוק את התוספת בשיעור של 

אשר התאגיד מעוניין להשית על הספק במקרה 

כאמור. השתת תוספת כאמור מהווה עשיית 

 עושר ולא במשפט ואינה עניינית.

הבקשה נדחית. נוסח המכרז 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

 16סעיף  42עמוד   .51
הבקשה נדחית. נוסח המכרז  .דין פ"ע תהא הקיזוז תזכו מבוקש להבהיר כי 

 ייוותר על כנו ללא שינוי.

52.  
סעיף  45עמוד 

1.1 

להעביר למציעים את כל נתוני הגביה  מבוקש

 . 2018, 2017והשירותים ביחס לשנים 

בנוסף מבוקש לאפשר למציעים להעביר למזמין 

שיועברו, ככל שיהיו הבהרות ביחס לנתונים 

להם, עד למועד שיאפשר להם לנתח את 

 הנתונים.

 מצ"ב

53.  
סעיף  45עמוד 

1.2 

בכדי למנוע ספקות נא אשרו שהשימוש 

במערכת הבילינג של התאגיד  יהיה על חשבון 

 התאגיד.

 מאושר.
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54.  
סעיף  45עמוד 

1.2 

 הבילינג במערכות שימושכי יעשה  להבהיר מבוקש

 .התאגיד של והאכיפה

כי מילוי הוראות סעיף  להבהיר מבוקש בנוסף, 

 המערכות ליכולות בהתאםזה יעשה 

 .התאגיד שימוש עושה בהם הממוחשבות

אכן יעשה שימוש במערכות 

 הבילינג של התאגיד.

הבקשה מתקבלת ככל שמדובר 

בפעולות הקבלן לצורך מתן 

השירותים נשוא מכרז זה 

 הדורשות שימוש במערכת.

55.  
סעיף  46עמוד 

1.2.4.2 

מחלקת הגבייה במי רהט מאופיינת בקבלת קהל 

שלעיתים קרובות מאוד מאיימת על עובדי 

המחלקה, צעקות רבות ולחץ רב. היו מס' אירועים 

בהם נאלצנו לפתוח תיק במשטרה וזאת עקב 

אלימות כלפי כנגד עובדי המחלקה וכן פגיעה ברכב 

המנהל מספר פעמים. לאור זאת, נבקש כי יוצמד 

צמוד לכל שעות הפעילות ועד  למחלקה מאבטח

 עזיבת אחרון עובדי המחלקה.  

לא מאושר. במידה ויורגש צורך 

נקודתי יפעל התאגיד ויזמין 

 אבטחה.

56.  
סעיף  46עמוד 

1.2.4.3 

 במחשב ולא במחשבים מדובר כי להבהיר מבוקש

 .יחיד

יובהר, עובדי הקבלן הזוכה 

יספקו שירותים ממשרדי הגביה 

חשבים של התאגיד, על גבי מ

, הכל של הקבלןוציוד היקפי 

למפרט  1.2כמפורט בסעיף 

 הטכני.

ככל שיחליט התאגיד להעביר את 

סניף שירות הלקוחות שלו ו/או 

לפתוח סניף נוסף, על הקבלן יהא 

לספק משם את שירותיו, על גבי 

 .של הקבלןמחשבים וציוד היקפי 

ככל שהתאגיד דרוש מהקבלן 

להעניק שירותי ממקום אחר, 

שאינו סניף של התאגיד )תרחיש 

שככלל אינו אמור לצאת לפועל( 

התאגיד יספק לעובדי הקבלן 

 מחשבים ניידים ככל הנדרש.  

57.  
סעיף  46עמוד 

1.2.7 

 שוברים לשלוחמבוקש להבהיר מדוע לא ניתן יהיה 

, שהרי הדפוס מבית ישירות במעטפית תקופתיים

אין מניעה להטמיע את לוגו התאגיד על גבי 

  המעטפית.  

אין מניעה לשליחת שוברים 

תקופתיים ישירות מבית הדפוס. 

יובהר, באחריותו של הקבלן 

 להיות בקשר עם בית הדפוס.

58.  
סעיף  47עמוד 

1.2.8 

השירותים המצויינים בסעיף זה,  כי להבהיר מבוקש

 עובד באמצעות עשואשר הינם באחריות הספק, יי

 .לתאגיד המסופקים מהעובדים

השירותים המפורטים בסעיף 

האמור, הנם באחריות הספק, 

ויסופקו באמצעות עובד שטח של 

בטבלת  5הקבלן, המפורט בסעיף 
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 3.2.1.1כוח האדם שבסעיף 

 למפרט הטכני. 

59.  
סעיף  47עמוד 

1.2.17 

הגעה לאחוז גבייה שוטפת בשנה השניה והשלישית 

להתקשרות כפי שדורש התאגיד קלושה ביותר וזאת 

במיוחד בשל רגולציה בתחום ניתוקי המים. נבקש 

ובשנה   60% –לקבוע יעד גבייה בשנה השנייה של 

. לגבי הגבייה המצטברת נבקש 63% –השלישית 

 .85%להשאיר 

 לא מאושר.

60.  
סעיף  47עמוד 

1.2.18 

 זכאי יהיה אלו חיובים בגין גם כי להבהיר מבוקש

 .לתמורה הקבלן
 לא מאושר

61.  
סעיף  48עמוד 

1.2.22 

 תכנה רסאותג עדכוני באיזה להבהיר מבוקש

 .מדובר

לא רלוונטי, מדובר באחריות של 

 ספק מערכת הבילינג של התאגיד.

62.  
סעיף  48עמוד 

1.2.26 

 שימוש הרשאות, התכנה עלויות כי להבהיר מבוקש

 התכנה בית מול התאגיד חשבון על יהיו ויוזרים

כן, רישיונות התאגיד על חשבון 

התאגיד, אך קווי התקשורת 

למוקד הטלפוני של הקבלן על 

 חשבון הקבלן.

63.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12 

מבוקש להבהיר האם גביית סכומי פיגורים הינה 

 בתכולת "הגביה בפועל" הזכאית בעמלה.

גביית סכומי פיגורים נכלת כן, 

 ב"גבייה בפעול".

64.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.3 

נבקש לקבוע בדומה לנהוג במכרזים כי בסיום 

ההסכם הקבלן יהיה זכאי לתקבולים בגין 

המחאות עתידיות שייפרעו לאחר סיום ההסכם 

 אך נגבו בתקופת ההסכם.

לאחר המילים  "אלא שנפרעו 

בפועל" יתווספו המילים: "אף 

אם תאריך פרעונם הנו עד לשלשה 

חודשים לאחר תום תקופת 

ההתקשרות עם הקבלן, ובלבד 

שנגבו במהלך תקופת 

ההתקשרות. המחאות שמועד 

פרעונם הינו לאחר יותר משלשה 

חודשים מתום תקופת 

ההתקשרות, אף אם בוצעו 

ל ידי לגביהם הליכי גביה ע

הקבלן, הקבלן לא יהיה זכאי 

 לתמורה בגינם.".

65.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.5 

נבקש לדעת  - תשלומי  מוסדות  וגינון עירוני

מה היו   סכומי הגביה בסעיף זה  בכל אחת 

 .2018-2016מהשנים 

 מצ"ב

66.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.5 

נבקש לקבל את סה"כ הסכומים בגין הסעיפים 

אשר יקוזזו מסכומי  המפורטים בסעיף זה

 2018הגביה בשנת 

 לעיל. 65ר' מענה לשאלה #

67.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.5 

נבקש להכליל את תשלומי העירייה בגין מים 

וביוב שכן ללא הכללתם יש להעלות את עמלת 

 הגבייה המקסימלית.

באשר לבקשה לכלול את תשלומי 

 לא מקובל. –העירייה 



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

באשר לעמלת הגבייה 

ר' שינויה במענה  –המקסימלית 

 לעיל. 15לשאלה #

68.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.6 

נבקש לקבל את סה"כ הסכומים בגין הסעיפים 

אשר יקוזזו מסכומי המפורטים בסעיף זה 

 2018הגביה בשנת 

הסכום אינו מקוזז אלא לא נכלל 

מראש בתחשיב שכן אינו גביה 

 מלקוחות

69.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.7 

נבקש לקבל את סה"כ הסכומים בגין הסעיפים 

המפורטים בסעיף זה אשר יקוזזו מסכומי 

 2018הגביה בשנת 

נכון להיום, אין הסדר עם עיריית 

יה. לא היה הסדר רהט לגבי עובד

 ולא צפוי להיות הסדר.

 

70.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.7 

תשלומי עובדי עיריית רהט המשולמים דרך 

נבקש לדעת מה היו   סכומי הגביה    -השכר 

. כמו 2018-2016בסעיף זה  בכל אחת מהשנים 

כן, נבקש כי גם בגין תקבולים אלו יהא הקבלן 

שונה זכאי לתמורה שכן אמצעי זה אינו 

מהוראות קבע של הצרכנים וכי הקבלן נדרש 

לבצע את מכלול הפעולות הכרוכות בטיפול 

בשומה, יצירת החיובים והפצתם וקבלת קהל 

 פרונטאלי וטלפוני גם ביחס לעובדי העירייה.

ר'  –לגבי הנתונים המבוקשים 

 לעיל. 69מענה לשאלה #

לגבי הבקשה להכללת נתונים אלו 

לא  –בהגדרת "הגבייה בפועל" 

 מקובל.

71.  
סעיף  51עמוד 

1.3.12.10 

נבקש לקבל את סה"כ הסכומים בגין הסעיפים 

המפורטים בסעיף זה אשר יקוזזו מסכומי 

 2018הגביה בשנת 

 בוצע קיזוז.לא 

 2סעיף  55עמוד   .72

מאחר ועמלת המקסימום הנוכחית כפי 

נבקש   שמופיעה במכרז לא מותירה רווח לקבלן

 7% -להעלותה ל

העמלה המקסימלית הועלתה, ר' 

 לעיל. 16מענה לשאלה #

 2.1סעיף 55עמוד   .73

נבקש לשנות את "התמורה המקסימאלית" 

אשר הינה נמוכה מאוד יחסית לשירותים 

 המתבקשים במסמכי המכרז.

העמלה המקסימלית הועלתה, ר' 

 לעיל. 16מענה לשאלה #

74.  
סעיף  56עמוד 

2.3.6 

אלש"ח לכל אחוז חריגה  50קביעת קנס של 

אינו פרופורציונלי לסך התשלום לו זכאי 

הקבלן מכוח הסכם זה. נבקש לקבוע קנס 

 לכל אחוז חריגה.₪  10,000בסכום סביר של 

אף יהא זכאי לא מקובל, הקבלן 

לבונוס בגובה זה בגין כל אחוז 

הגבוה מיעד הגביה השוטפת. 

 גובה הקנס נותר בעינו.

75.  
סעיף  56עמוד 

2.3.8 

 כל בגין ח"ש 50,000 נתןיי כי להבהיר מבוקש

 כנראה, מצטברת גביה ליעד שמעבר אחוז

 .הושמט בטעות

לא הושמט בטעות, הקבלן לא 

יהא זכאי לתוספת כספית כלשהי 

במידה ועבר את "יעד הגבייה 

המצטברת", כמפורט בסעיף 

 למפרט הטכני. 2.3.9

76.  
סעיף  57עמוד 

0.040G 

 לספקהספק הזוכה ידרש  האםמבוקש להבהיר 

 כנראה שלא ככל? קבוע באופן שטח אנשי

 .בטעות מנוסח שהסעיף

הספק הזוכה ידרש לספק איש 

שטח אחד, כמפורט בטבלת כוח 

, 3.2.1.1האדם הנדרש שבסעיף 



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

לצורך מתן מענה לשירותים 

הנדרשים במכרז זה ובכלל זה 

 .G0.040בסעיף 

77.  
סעיף  63עמוד 

2.050G 

 חינוך מוסדות סקרמבוקש להבהיר כי ביצוע 

 הרשות של מצידה מלא פעולה בשיתוףמותנה 

וכל  המקומית הרשות מהנדס ,המקומית

 .פונקציה רלוונטית אחרת שתדרש

התאגיד יסייע ככל הנדרש 

 בהשגת שיתוף הפעולה האמור.

78.  
סעיף  63עמוד 

G2.050 

ות נבקש לדעת מתי בוצע הסקר האחרון למוסד

 .)חינוך, ציבור וגנים( ?בעיריית רהט
 בקום התאגיד

79.  
סעיף  64עמוד 

G3.020 

סבירים. המוקד פועל מידי יום זמני התקן אינם 

תחת עומסים ובעיקר בתקופות הפצת שוברים 

וחיובי אשראי. לפיכך, נבקשכם לתקן את המדדים 

שניות בממוצע. כלל  90מהשיחות יענו תוך  80% -ל

שניות. מדדים מהסוג שיש  240השיחות יענו בתוך 

 במכרז יגרמו להוצאות כבדות נוספות על הספק.

עומדות  זמני הדרישה אינם

 בהוראות חוק הגנת הצרכן.

זמני התקן הנדרשים יהיו 

 כדלקמן:

 60מהשיחות יענו תוך  80%

שניות, יתר השיחות יענו בהתאם 

 לתקנות הגנת הצרכן.

בטבלת  p.02בהתאמה, במק"ט 

למפרט הטכני(,  7הקנסות )סעיף 

במקומות בהם מצוינות המילים 

שניות", יבואו במקומן  30"

 שניות". 60המילים "

80.  
 סעיף 69עמוד 

4.080G 

 צעלב ניתן כי להבהיר מבוקש - 'ד ו 'ג סעיפים

 .מגנטית במדיה משלוח

ניתן לבצע בכל דרך חוקית 

 והמקובלת על הבנקים.

81.  
סעיף  71עמוד 

G4.110 

הבהרתכם כי כל ניתוק יחוייב הצרכן בעלות  נבקש

 הניתוק וייגבה ממנו תשלום בגין פעולה זו.

הקבלן יפעל בעניין זה על פי כל 

דין, וכן בהתאם להוראות 

 התאגיד.

82.  

סעיף  73עמוד 

3.2.1.1. 

 1סעיף מס' 

 בטבלה

מנהלי  לחברתנו – השכלת מנהל מח' הגביה

מחלקות מקצועיים עם ניסיון רב. לכן ובכדי שנוכל 

שתאפשרו  השתתף במכרז זה נבקשלהתמודד ול

 הצגת מנהל/ת גביה עם בעל תעודת בגרות מלאה.

כמו כן,  נבקש לאפשר הצגת מועמדים לניהול בעלי 

בניהול מחלקת גביה אף ברשות מקומית ו/או  יסיוןנ

 ה.בתי אב ומעל 8,000תאגיד מים בעלת 

ר' שינוי דרישות כוח אדם, 

 30/1/19בהודעת התאגיד מיום 

83.  

סעיף  73עמוד 

3.2.1.1 

2-סעיפים  מס' 

 בטבלה 5

נבקש  – ניסיון עובדי שרותי קהל, אכיפה ובק אופיס

לאפשר שחלק מהעובדים יהיו בעלי ניסיון של שנה 

 אחת.

ר' שינוי דרישות כוח אדם, 

שפורסמה ביום  בהודעת התאגיד

 להלן.פירוט , וכן 30.1.19

84.  

סעיף  73עמוד 

3.2.1.1 

 1סעיף 

 יהיה ניתןאת דרישות סעיף זה כך ש לשנות מבוקש

 5,000 מעל של בתאגיד ניסיון בעל מנהל להציג

 .צרכנים

ר' שינוי דרישות כוח אדם, 

שפורסמה ביום  בהודעת התאגיד

 להלן.פירוט , וכן 30.1.19



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

85.  
סעיף  73עמוד 

3.2.1.2 

את המועד להעברת הפרטים, כך  לשנות מבוקש

 14 תוךשיתאים להוראות אחרות במכרז ויהיה ב

 ממועד החתימה על ההסכם. ימים

 מאושר

86.  
סעיף  76עמוד 

3.4.3 

 המערכות על הדרכות ידרוש לא התאגיד האם

באם התשובה  ?לתאגיד מערכות ממכרז כחלק

חיובית, נבקש לאפשר לעובדי הקבלן להצטרף 

 להדרכות אלו.

האחריות הבלעדית להכשרת 

עובדי הקבלן על מערכת הבילינג 

של התאגיד הנה של הקבלן ועל 

 חשבונו.

התאגיד רשאי, בהתאם לשיקול 

דעתו הבלעדי יאפשר לעובדי 

הקבלן להצטרף להדרכות על 

 המערכת, ככל ויתקיימו.

87.  
סעיף  76עמוד 

3.4.4 

הוראות סעיף זה לא יחולו על  כי להבהיר מבוקש

 חד יומיות. השתלמות
 לא מקובל.

88.  
סעיף  76עמוד 

3.6.2 

מבוקש להבהיר כי הקביעה לפיה החלפת עובד 

ימים אינה סבירה. יש להאריך מועד  7תעשה בתוך 

ימים, כך שיעלה בקנה אחד עם  30 -זה לפחות ל

לעניין זה )למעט במקרה של חשש הוראות החוק 

 להונאה/ הפרת חוק וכו'(.

 לא מאושר

89.  
סעיף  79עמוד 

3.10 

ככל שידוע לנו בפני התאגיד הייתה תביעה ייצוגית 

נא פרטו מהם הוצאות  בנושא הוצאות אכיפה.

 האכיפה להם זכאי הקבלן בכל סעיף.

כפי שמפורט בסעיף, כללהוצאת 

כלל האכיפה יחולו על הקבלן וכן 

הכנסות האכיפה יזקפו לזכותו 

 של הקבלן.

עוד לגבי הוצאות האכיפה של 

 ב3ר' מענה לשאלה #הקבלן, 

 לעיל.

90.  
סעיף  79עמוד 

3.10 

ככל שידוע לנו הכנסות האכיפה אינן מכסות את 

 80-הוצאות האכיפה של הקבלן. מדובר בפער של כ 

אלש"ח בין ההוצאה להכנסה. נא תמחרו בעמלה 

 המרבית גם הוצאה זו.

 לעיל. #89ר' מענה לשאלה 

91.  
סעיף  79עמוד 

3.10.6 

יהיה התאגיד  בהם המקרים את להגביל מבוקש

רשאי להורות לקבלן לחדול מפעולות מבלי לשפותו 

לתת  מנת עלבגין ההוצאות שהוציא בפועל, וזאת הן 

לקבלן וודאות ויכולת לתמחר את המכרז והן על 

 .כספית פגיעהלקבלן  תיגרם שלאמנת 

 לא מאושר

92.  
סעיף  79עמוד 

3.11.4 

המוקד פועל מידי יום תחת עומסים ובעיקר 

בתקופת הפצת שוברים וחובי אשראי. לפיכך, נבקש 

שניות  90לתקן כי זמן ההמתנה לא יעלה על 

 בממוצע.

 3.11.4זמן ההמתנה לצורך סעיף 

יהא בהתאם למפורט במענה 

 לעיל. 79לשאלה #



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

93.  
סעיף  79עמוד 

3.10.7 

 זכאי יהיה הקבלןסעיף זה ולקבוע כי  לשנות מבוקש

 של תקופה למשך שהוציא הוצאות בגין לתשלומים

 .בשוק שמקובל כפי ,חודשים 12 לפחות

הקבלן יהיה זכאי לתשלומים בגין 

 3הוצאות שהוציא לתקופה של 

חודשים מתום תקופת 

 ההתקשרות

94.  
סעיף  80עמוד 

3.12.1 

 השירות היקף את להגביל או להבהיר מבוקש

 . זה מסעיף הנדרש

 לחילופין, אנא קבעו תמורה בגין אספקת שירות זה.

לא מקובל, הקבלן לא יקבל כל 

 תמורה נוספת בגין שירות זה.

כמו כן, ר' העלאת העמלה 

סימאלית במענה לשאלה המק

 לעיל. #16

95.  
סעיף  86עמוד 

e.01 

 כי במסמכים לאמור בהתאם לשנות יש בהערה

 עבור מכן לאחר פיגורים עבור יהיה התשלום תחילה

 .שוטפים חובות עבור מכן ולאחר אכיפה פעולות

כלל התקבולים מהלקוחות יוכרו 

לסדר המפורט בסעיף בהתאם 

 למפרט הטכני. 3.10.9

96.  
סעיף  86עמוד 

e.01 

לא מקובל ולא נהוג כי גבייה בגין הוצאות האכיפה 

תועבר תחילה לטובת תשלומי מים. הקבלן משלם 

בגין פעולה זו וזכאי תחילה לתשלום בגינה. נציין כי 

הוצאות הגבייה גבוהות בהרבה מההכנסות בגין 

 נבקש לבטל סעיף זה. פעולות אלו. לאור זאת,

סעיף זה אינו מבוטל. ר' מענה 

 לעיל. 95לשאלה #

97.  
סעיף  86עמוד 

e.02 

נבקש לוודא כי עמלות עיקולי הבנקים המוגדרות 

בהסכם נפרד של התאגיד מול הבנקים ישולמו על 

 ידי התאגיד.

כל הוצאות האכיפה יחולו על 

הקבלן הזוכה, למעט התשלום 

ישולם  למרכז הבנקים, אשר

 ישירות על ידי התאגיד.

98.  
סעיף  87עמוד 

e.03 

 .אלו מערכות של לקיומם התאגיד להרשאות בכפוף
 מקובל.

 6סעיף  88עמוד   .99

מבוקש לקבוע מנגנון לפיו רק היעדרות העולה  .1

ימים רצופים מחייבת את הספק להעמיד  7על 

עובד חלופי, וכי במידה והספק לא עמד בחובתו 

 לשלם לתאגיד את קנסות.זו, יהיה עליו 

מבוקש להבהיר כי הקנסות הנקובים בסעיף זה  .2

אינם סבירים ויש להפחיתם, ולהתאימם למודל 

 הכלכלי של העסקה כולה.  

מבוקש להבהיר כי חלק מהשירותים שיוענקו  .3

לתאגיד ע"י הספק, יוענקו באמצעות קבלני 

משנה. לאור האמור, יש לשנות את סעיף הקנס 

עבודה ולהתאים את נוסחו של בשל מסירת 

 הסעיף.

 לא מאושר  .1

 לא מאושר  .2

 לא מקובל. .3

יובהר, קבלן הגבייה לא 

יורשה להעסיק קבלני משנה 

מטעמו, אלא אם קיבל 

אישור מראש ובכתב מאת 

מנהל התאגיד, כמפורט 

 במסמכי המכרז.

כמו כן, ככל שיוענקו 

שירותים ע"י קבלני משנה 

)בכפוף לאמור לעיל(, 

האחריות הבלעדית למתן 

וטיב שירותי קבלני המשנה 

תהא של הקבלן הזוכה, ושל 

התקשרות של התאגיד תהא 



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

מולו בלבד. על כן, לא יחול 

 שינוי בסעיף.

 7סעיף  88עמוד   .100

סכומי הקנסות שבמכרז  גבוהים מאוד ולכן נבקש 

מסך  2%שסכומי הקנסות  יוגבלו עד לתקרה של 

התקבולים השנתיים לקבלן בגין הגביה השוטפת 

ובכל מקרה נתונה הזכות לתאגיד לסיים 

ההתקשרות עם הקבלן ככל וקיימת אי שביעות רצון 

 שלא תוקנה על ידו.

 לא מקובל.

101.  
סעיף  89עמוד 

P.02 

בסעיף זה צוינו קנסות דרקוניים אשר אינם 

מקובלים ואינם פרופורציונליים למידת ההשפעה 

על לקוח הקצה. כמו כן, המוקד פועל תחת עומסים 

כבדים ויתקשה מאוד לעמוד בקנסות אלו. נבקשכם 

 60%לתקן סעיף זה למענה מתחת לרמת מענה של 

לאחוז בלבד. לדוגמא: חרג הספק ₪  50ובקנס של 

ישלם קנס  60%רמת מענה במקום  50% –ל  וענה

 ₪. 500של 

 גובה הקנסות עומד בעינו.

מן המענה עם זאת, ר' שינוי בז

 79המקסימלי, במענה לשאלה #

 לעיל.

102.  

 90-88עמוד 

 ,E11סעיפים 

04, P05E12, P 

ימי  5נבקש כי החלפה הינה רק בהיעדרויות של 

עבודה ברצף וכן מעל לימים בהם זכאי העובד 

לחופשה/מחלה. במידה ולא תאשרו זאת, משמעות 

הדבר הינה הוספת עובד באופן קבוע למצבת 

 העובדים על מנת להימנע מקנסות.

 לעיל. 99ר' מענה לשאלה #

103.  
סעיף  88עמוד 

E13 

כיום הקריאות מבוצעות בקר"מ. לאור זאת, נבקש 

אלש"ח בשנה  20לבטל סעיף זה או לחילופין לקבוע 

 ולא לתקופה.

הסעיף לא יבוטל, יחידת המידה 

תשתנה ל"שנתי" במקום 

 "תקופתי".

104.  
סעיף  88עמוד 

E14 

אין פרופורציה בין השירות המבוקש לבין הפחתת 

שכר הטרחה בהילקח פעילות המוקד. נבקש לבטל 

 סעיף זה או להפחיתו בצורה משמעותית.

 לא מקובל.

105.  
סעיפים  88עמוד 

E15, E16 

נבקש לבטל מנגנון זה. לקבלן מנהלים מוכשרים 

 שיכולים להחליף כל מנהל גבייה קיים.

מקובל, זכות זו שמורה לא 

לתאגיד, בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי.

 99עמוד   .106

 תיאור השירותים:

בתחילת השורה הראשונה, לפני המילים "למתן 

 שירותי", נבקש להוסיף את המילה "בקשר".

 לא מאושר

 1סעיף  99עמוד   .107

 אש מורחב:

בשורה הרביעית, לאחר המילים "עם ההסכם 

להוסיף את המילים "עד לסך שבנדון", נבקש 

 על בסיס נזק ראשון".₪  500,000

 

 מאושר

 לא מאושר צד שלישי: 2סעיף  100עמוד   .108



 

 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילה "בשל", 

 נבקש לגרוע את המילה "כל".

 2סעיף  100עמוד   .109
בסעיף המתייחס לכיסוי הביטוחי, לאחר המים "על 

 המילה "ישראלי".פי דין" אנא הוסיפו את 

 לא מאושר

110.  
סעיף  100עמוד 

4.5 

בסוף השורה, לאחר המילים "כמבוטח נוסף", 

נבקש להוסיף את המילים "באשר לכספי 

 התאגיד".

 לא מאושר

 5סעיף  100עמוד   .111

 אחריות מקצועית:

בכותרת, לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש 

 המוצר".להוסיף ת המילים "משולבת עם חבות 

 גבול אחריות:

בהתאם, נבקש לתקן את גבול האריות הנקוב 

למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 

4,000,000 .₪ 

 לא מאושר

 4סעיף  101עמוד   .112
בסעיף המתייחס לסכום הביטוח, יש לשנות את 

 ₪. 200,000 -ל₪  1,000,000הסכום של 

 לא מאושר

113.  
סעיף  101עמוד 

4.1 

 לא מאושר זה.מבוקש למחוק סעיף 

114.  
סעיף  101עמוד 

4.2 

מבוקש להוסיף בסיפא של סעיף זה את המילים: 

 ₪". 1,000,000"עד לסך של 

 לא מאושר

115.  
סעיף  102עמוד 

5.2 

בסיפא נבקש להוסיף את המשפט "הפוליסה 

אינה כוללת כיסוי לחבות התאגיד כלפי 

הקבלן".

  

 לא מאושר

 

 

 ;יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי •

 ;מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז •

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון  •

לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 ונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. המכרז גם אם הסעיפים הרלו

 

 בכבוד רב,                  

   

 בע"מ מי רהט תאגיד המים והביוב          

 

 

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

 



 

 
 

 

 

 

 30.1.19שינוי בתנאי הסף, כפי שפרסם התאגיד ביום 

תאגיד המים והביוב מי רהט בע"מ )להלן: "התאגיד"( מבקש להודיע בזאת על השינויים הבאים בקשר עם מכרז פומבי מס' 

07/2018: 

 הזמנה להציע הצעות( יעודכנו לנוסחים הבאים: –למכרז )מסמך א'  3.2-3.3תנאי הסף  .1

של שירותים  אכיפת גביה, כולל ניהול ותפעול מלאהמציע בעל ניסיון במתן שירותי מחלקת גביה ומחלקת " .3.2

אשר מספר  רשות מקומית או תאגיד מים וביוב, ולפחות, שהינללקוח אחד אלו, אשר נתן שירותים אלו 

מהלך שנתיים רצופות , וזאת ב5,000נכון למועד מתן השירותים, היה לפחות ו, עפ"י ספריבתי האב  /הצרכנים

 ."2015-2018 במהלך השנים

 רשות ולפחות, שהנאחד  המציע בעל ניסיון בקריאה תקופתית של מדי מים, אשר נתן שירותים אלו ללקוח" .3.3

, 5,000 , נכון למועד מתן השירותים, היה לפחותעפ"י ספריומקומית או תאגידי מים וביוב, אשר מספר הצרכנים 

 ."2015-2018במהלך שנתיים רצופות במהלך השנים וזאת 

 למפרט הטכני )נספח א'(, יעודכנו הנוסחים הבאים: 3.2.1.1המופיעה בסעיף  בטבלת כוח אדם .2

 :תחת העמודה "השכלה .2.1

 "תעודת בגרות מלאה". – מנהל מחלקת גבייה

 :תחת העמודה "ניסיון מקצועי" .2.2

בתי אב לפחות  5,000"ניסיון של שנתיים לפחות בניהול מחלקת גביה בתאגיד מים בעל  – מנהל מחלקת גבייה

 בארץ."

"העובדים יהיו בעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה במחלקת  – עובדי שירות קהל, גביה, קופה והתאמות בנקים

ים ומבצעי התאמות גביה ואכיפה ברשות מקומית או בתאגיד מים בארץ ובעלי ניסיון של שנה לפחות כקופא

 בנקים וכרטיסי אשראי."

"העובדים יהיו  – עובדי אכיפה, חיובי דמי הקמה, שפכי תעשיה, ומתן מענה לפניות ציבור )טלפוניה ובכתב(

 בעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה במחלקת גביה ואכיפה ברשות מקומית או בתאגיד מים בארץ."

"העובדים יהיו בעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה במחלקת גביה ואכיפה  – עובדי בק אופיס ובקרה לוגית

 ברשות מקומית או בתאגיד מים בארץ ובעלי ניסיון של שנה לפחות בבדיקה לוגית של קריאות מים."

"ניסיון מקצועי מעל לשנה בתחום קריאת מדי מים, איתור מדי מים, מענה יעיל ומהיר; כושר  –עובד שטח רכוב 

 ות בכתב. הקבלן יידרש להצמיד כלי רכב לעובד השטח לצורך בדיקות במשרה מלאה."התבטא

 

 

 

 

 
 


