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22/05/2020 
 

 לכבוד

 המשתתפים במכרז
 

  
 

 לשאלות הבהרה 1מס'  מענה - שירותי גביה כוללים 2020/70מכרז פומבי מס'  הנדון:
 

 "המכרז)להלן: "שפרסמה המועצה המקומית כפר ברא  07/2020מס' בהתאם להוראות מכרז  .1

והתשובות בגינן, , ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז (, להלן טבלת שאלות", בהתאמההמועצהו"

 עד למועד האחרון להגשת השאלות.

כלל ההבהרות, השינויים, העדכונים, התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו  .2

 .במסמכי המכרז מלכתחילה

המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי אלא אם נאמר אחרת, לכל  .3

 .המכרז

המועצה ו/או וועדת המכרזים פה או בכתב, על ידי -ל כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעלאין להסתמך ע .4

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה.ו/או מי מטעמן

הבהרות להם, הינם כמפורט השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וה .5

 במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.

בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לכל שאלות ההבהרה, ולצרף אותן,  .6

מעותקי ההצעה הנמצאים  ואת כל מכתבי ההבהרות שיצאו מאת וועדת המכרזים, לכל אחד

 .ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז חתומות בכל עמוד, כשהן במעטפת ההצעה

 והתשובות שניתנו על ידי המועצה:, להלן שאלות המתמודדיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7

 

מס"
 ד

מס' 
 סעיף

במכרז/ 
במפרט/ 

 בנספח
 עמ'

פירוט השאלה/בקשה 
 להבהרה

 תשובת המועצה

 בתי אב 770-כ מהי כמות בתי האב בישוב? כללי מכרז   .1

הבקשה אין שינוי בתנאי הסף.  בקשה לשינוי תנאי הסף 6 מכרז 2  .2
 נדחית

המכרז  את ערבות אנא פרטו כללי כללי כללי  .3
 ערבות מכרזבמכרז זה לא נדרש  הנדרשת

 5 מכרז 1.2  .4

האם בוצעו פעולות אכיפה  .1
 ן היו?בשנים עברו ומה ה

האם הועברו תיקים לגביה  .2
 ואם כן מה? משפטית

 ?הסכום

נשלחו מכתבי  2018-2019בשנים  .1
 התראות בלבד.

לא בוצעה  2018-2019בשנים  .2
 גביה משפטית, אלא מנהלית.

נחות לתיקונים הה מה היו 5 מכרז 1.3  .5
 ?2019לשנת 

הנחות הינם על פי דין. אין הנחות 
 לתיקונים
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סך החובות לפי שנים  מה היו  5 מכרז 1.3  .6
 ?2019לסוף שנת 

 )במילים: כששה₪  6,000,000 -כ
 מיליון שקלים חדשים(

)במילים: כחמשה  5,000,000-כ 2020מה החיוב עבור שנת  5 מכרז 1.3  .7
 מיליון שקלים חדשים(

 7 מסמך א' 2.7.8  .8
נבקש לוודא כי על מנת להוכיח 

תנאי סף זה יש לקבל אישור 
 7רו"ח בנוסח נספח ב'

: הוכחת תנאי סף זה, תהא מקובל
בהתאם לאישור רו"ח בנוסח נספח 

 7ב'

 12 מכרז 8.3  .9

לאור דרישת הרשות לעובד 
גביה בעל תואר ראשון ויכולות 
נוספות כולל ותק נרחב מבוקש 
 לשנות את המחיר המינימאלי

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 12 מכרז 8.3  .10
האם העמלה המגיעה לחברה 
הזוכה גם עבור גביית אגרות 

 והיטלים?
 בחוזה ההתקשרות 1.3ראה סעיף 

 12 מכרז 8.3  .11
האם העמלה המגיעה לחברה 
הזוכה כוללת קיזוז ספקים 

 ? ועובדים
 .בחוזה ההתקשרות 1.3ראה סעיף 

 12 מכרז 8.3  .12

האם עלויות הפקת שוברי 
ארנונה שנתיים ודו חודשיים 
ושליחתם בדואר מוטלת על 

 המציע?

 להסכם ההתקשרות 4ראה סעיף 

13.  1.3 
חוזה 

התקשרות 
 חלק ג'–

47 
 

החרגתם של נא בטלו את 
תקבולים המתקבלים בגין 
החיובים שהוצאו על ידי 

מחלקת הגביה, שכן באחריות 
הקבלן לפעול לגבייתם ובכלל 

זה יצירת השומות, קבלת קהל 
ומענה בכתב ועוד. החרגתם של 

 אלה, אינה סבירה ומקובלת.

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

14.  1.3 
חוזה 

התקשרות 
 חלק ג'–

48 
נבקש לקבל את הקיזוזים 
מספקים ומקבלנים לשנים 

2018 – 2019. 
 ₪. 100,000-כסך של 

חוזה  4.4  .15
מובהר כי מדובר על נוכחות של   52 התקשרות

 עובד אחד.

חוזה  4.6  .16
 53 התקשרות

האם משרדי הגביה נמצאים 
בתוך בניין המועצה, והאם 
צריך לשלם שכירות עבור 

 ? משרד

 הקבלן יקבל קהל אך ורק .1
במשרד שתקצה לו המועצה, 

 בבניין המועצה.
אין תשלום בגין שכירות  .2

 המשרד.

17.  4.7.1 
חוזה 

התקשרות 
 חלק ג'–

53 

נא ציינו איזו מערכת גביה 
בשימוש המועצה ואם בכוונתה 
לערוך שינוי במערכת בתקופת 

 השירות.

כיום המועצה עושה שימוש 
במערכת "מטרופולינט". נכון ליום 

בכוונת המועצה פרסום המכרז, אין 
 לערוך שינוי במערכת.

18.  4.7.2 
חוזה 

התקשרות 
 חלק ג' -

53 

נא פרטו אילו מערכות 
מתייחסת המועצה? כמו כן, נא 

הבהרתכם כי ככל ותחפוץ 
המועצה בהעמדת מערכת 
אכיפה שבידי הקבלן, יהא 

הקבלן זכאי לתמורה חודשית 
₪  3,500קבועה בסך של 

 בתוספת מע"מ לכל חודש.

ראה להלן. אין שינוי בסעיף. 
 הבקשה נדחית
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19.  10.3 
חוזה 

התקשרות 
 חלק ג' -

55 

נא הבהרתכם כי הקבלן יהא 
זכאי לתמורה בהתאם 

לתעריפים המרביים הקבועים 
בתקנות המסים )גביה( )קביעת 

הוצאות מרביות( בגין כל 
 פעולת אכיפה שיבצע.

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75-78 1נספח ג'   .20

בהתאם לחוזר ביטוח מס' 
של  15.5.2019מיום  2019-1-6

הממונה על השוק ההון ביטוח 
 1.12.19וחסכון, החל מיום 

קימת חובה על חברות הביטוח 
להנפיק אישורי ביטוחים 

בנוסח האחיד החדש המפורט 
 בחוזר הביטוח.

לאור זאת אין אפשרות לפי 
הוראות הממונה על שוק ההון 

 והביטוח להנפיק אישור
ביטוחים בנוסח המצורף 

למסמכי המכרז ועל כן אישור 
הביטוחים שינופק יהיה בנוסח 
האחיד החדש המפורט בחוזר 

הביטוח ואשר יכלול את 
 דרישות הביטוח המפורטות
במסמכי המכרז והניתנות 

ליישום על כבי אישור הביטוח 
 האחיד החדש.

אינו "אישור המסמך שצורף 
אלא "נספח לקיום ביטוחים " 

טוח" שע"פ התנאים הנקובים בי
בו, על המציע הזוכה להמציא את 
האישור ע"פ הנחיות הפיקוח על 

 הביטוח.
על המשתתפים לוודא שהם 
יכולים לעמוד בדרישות הביטוח 

 .הנקובות ב"נספח הביטוח"
 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 62 מסמך ג' 27.1  .21

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "הקבלן יהיה 
אחראי", יש הוסיף את 
המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
בשורה השנייה, יש לגרוע את 
 המילים "בלי יוצא מן הכלל".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 62 מסמך ג' 27.2  .22

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "הקבלן אחראי", יש 
להוסיף את המילים "בשיעור 

 חבותו החוקית".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 63 מסמך ג' 27.3  .23

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "הקבלן יהיה 

אחראי", יש להחליף את 
המילה "בלעדית", במילים 
 "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "ובין 
אם לאו", יש להוסיף את 
המילים "ובלבד שהפטור 

כאמור לעיל לא יחול כלפי מי 
 שגרם לנזק בזדון".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 63 מסמך ג' 27.4  .24

בסוף השורה השנייה, יש 
להחליף את המילים "כל דין", 

 במילה "דין".
בתחילת השורה הרביעית, יש 
לגרוע את המילים "מכל עילה 

 שהיא".
בשורה החמישית, לאחר 

המילים "מי שבא מטעמה", יש 
להוסיף את המילים "כפוף 

להוכחת חבותו החוקית 
 והיקפה".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 
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 63 מסמך ג' 27.5  .25
בתחילת השורה השנייה, יש 

להחליף את המילים "כל דין", 
 במילה "דין".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 63 מסמך ג' 27.6  .26
נבצר ממני להתייחס לתת 

סעיף זה, היות ולא הועבר נוסח 
 אישור ביטוח.

 נדחיתהבקשה אין שינוי בסעיף. 

 63 מסמך ג' 27.10  .27

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "מלוא דמי הביטוח", 

יש להוסיף את המילים 
 "בפוליסות שערך".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 1  .28

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "יהיה אחראי", יש 
להחליף את המילים "באופן 

בלעדי", במילים "בשיעור 
 החוקית".חבותו 

בשורה הרביעית, לאחר 
המילים "עקב כך", יש להוסיף 

את המילים "כפוף להוכחת 
חבותו והיקפה". בסוף השורה, 

יש להחליף את המילה 
 "חשבונות", במילה "חשבונו".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 2  .29

בסיפא, לאחר המילים "כאמור 
לעיל", יש להוסיף את המילים 

הפטור כאמור לעיל לא "אולם 
יחול כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 3  .30

בסיפא, לאחר המילים "ממתן 
השירות", יש להוסיף את 

המילים "כפוף להוכחת חבותו 
 והיקפה".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 4  .31

בסיפא, לאחר המילים "לצד 
כלשהו", יש להוסיף את שלישי 

המילים "ובלבד ששלחה 
 14למפעיל הודעה בכתב של 

 יום מראש".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 6  .32
סעיף זה מותנה בקבלת נוסח 

אישור הביטוח והעברת 
 הערותינו, אם תהיינה

 

 75 1נספח ג' 8  .33

בסיפא, לאחר המילים 
"שירותי הגבייה והאכיפה" יש 

את המילים "ובלבד להוסיף 
ששלחה למפעיל הודעה בכתב 

 יום מראש". 14של 

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 75 1נספח ג' 9  .34

בשורה השנייה, יש להחליף את 
המילים "כל דין", במילה 

 "דין".
בתחילת השורה השלישית, 

לאחר המילים "את אחריותו", 
יש להוסיף את המילה 

 "החוקית".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 76 1נספח ג' 12  .35

בשורה הראשונה, יש להחליף 
את המילים "למען הסר מפעיל 

שירותי הגבייה והאכיפה", 
 במילים "למען הסר ספק".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 76 1נספח ג' 13  .36

בסיפא, לאחר המילים 
"ביטוחים אלו", יש להוסיף 
את המילים "ובלבד שנגרמו 

 בתום לב".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 



                         מועצה מקומית                                                                               برا كفر مجلس            
                                                                                                                           כפר ברא                                                                                        المحلي            

 03-9382018פקס'  03-9389173טלפון  45863כפר ברא מיקוד  700ת.ד.         

 76 1נספח ג' 15  .37
בסיפא, יש להחליף את 

המילים "כל דין", במילה 
 "דין".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 76 1נספח ג' 16  .38
סעיף זה מותנה בקבלת נוסח 

אישור הביטוח והעברת 
 הערותינו, אם תהיינה".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 76-77 1נספח ג' 17  .39

בסיפא, יש להחליף את 
המילים "בכל דרך אחרת", 

במילים "ובלבד ששלחה 
 14למפעיל הודעה בכתב של 

 יום מראש".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 20  .40

יש לשנות את הפסקה 
 השלישית כדלקמן:

"פוליסות חבות של המפעיל 
כוללות את אחריותה של 
המזמינה )כמפורט ברישא 

זה(, היה ותיתבע בשל  למסמך
מעשי או מחדלי המפעיל וכן 

בגין קבלני משנה מטעם 
 המפעיל,

מפני אובדן או נזק ואחריות 
הקשורים ו/או הנובעים 

 מביצוע העבודות".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 1  .41
בשורה הראשונה, יש להחליף 
את המילים "שלא יפחת מסך 

 של", במילים "על סך".
 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 3  .42

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "בביטוח אחריות 
מקצועית", יש להוסיף את 
המילים "משולב עם חבות 

המוצר". בהמשך יש להחליף 
את המילים "שלא יפחת מסך 

במילים ₪,  2,000,000של 
 ₪". 4,000,000"ע"ס 

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 4  .43
בשורה הראשונה, יש להחליף 
את המילים "שלא יפחת מסך 

 של", במילים "על סך".
 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 5  .44

בתחילת השורה השנייה, יש 
לתקן את סכום הביטוח 

 500,000הנקוב, ולהעמידו ע"ס 
.₪ 

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 6.1  .45

הראשונה, יש להחליף בשורה 
את המילים "מתנאי ביט 

הרלוונטיים למועד תחילת 
הביטוחים", במילים "מגדל 

למעט ביטוח אחריות  2013ביט 
מקצועית משולב עם ביטוח 

 חבות המוצר".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 77 1נספח ג' 6.3  .46
לאחר המילים "חבות צולבת", 
יש להוסיף את המילים "באשר 

 ".6.2בסעיף לרשום 
 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 78 1נספח ג' 10  .47

בשורה השנייה, לאחר המילים 
"בהגשת תביעה", יש להוסיף 

את המילים "שנעשו בתום 
 לב".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 
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 78 1נספח ג' 11  .48

בשורה השלישית, יש לגרוע את 
 המילה "חפירות".

בשורה הרביעית, לאחר המילה 
"זיהום", יש להחליף את 

המילים "מכל סוג ותיאור", 
במילים "תאונתי, פתאומי 
ובלתי צפוי". בהמשך, לפני 
המילים "קבלנים, קבלני 
משנה", יש להוסיף את 

 המילים "חבות בגין וכלפי".

 הבקשה נדחיתאין שינוי בסעיף. 

 

 

 

 בברכה,
 

 וועדת המכרזים

 המועצה המקומית כפר ברא

 
 

 

 

 07/2020תיק מכרז   העתק:
 ועדת המכרזים 
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