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 גת  תקריילעיריית  לאספקת שירותי גביה במיקור חוץ  1714/מכרז פומבי מס' 

 

 3דף הבהרות מס'  -שאלות הבהרהתשבות ל הנדון:

 

 
ימים בלבד, כך שהמועד  7 -נבקש להאריך את המועדים הקבועים במכרז זה ב שאלה : .1

והגשת מסמכי המכרז תהיה עד ליום  13.11.17להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 

, כל זאת על מנת שיהיה לקבלן די זמן ללמוד לעומק את כל מסמכי המכרז, לקרוא 30.11.17

 את דרישות המכרז בעיון ולהיערך למכרז כהלכה.

המועדים הוארכו מספר פעמים עד למתן תשובות העירייה לכלל המציעים  תשובה:

ת תחרות ושוויוניות בהליך המכרז בהמשך נבקשכם והמתעניינים מתוך ראייה של יציר

מעת לעת עד לסיום  קבעוילעקוב אחר הודעות העירייה ובאתר העירייה למועדים החדשים ש

 .ההליך

 

מבוקש להבהיר כי סכום ערבות הביצוע אינו סביר באופן קיצוני ובהשוואה שאלה : .2

                                                                                                                                                   .                                                                                                                            ₪ 0,0004 -למכרזים דומים, לפיכך נבקש ל הפחית את ערבות הביצוע ל

הערבות ,  ₪סכום הערבות שנקבע הינו מיליון מאתיים חמישים אלף  -לא מקובל :התשוב

ביצוע הינה תנאי ככל תנאי מתנאי החוזה, מטרת הערבות באה להבטיח את קיום החוזה 

עד לסיומו ולתת מענה כלכלי במקרה של כישלון הקבלן בביצוע החוזה בזמן מהיר, וכן בכל 

בטי הסיכון הכרוכים בו עבור הרשות בהעסקת קבלן לביצוע מערך הגבייה, היקף  הי

הכספים הצפויים לגבייה בשנות עבודת הקבלן בחוזה ההתקשרות הינה בהיקף של מאות 

מיליוני שקלים במהלך ההתקשרות כך שהאחריות המוטלת על כתפי הקבלן גדולה ובה 

 מקצועי. מרכיבי סיכונים רבים לעירייה בהעסקת קבלן

 

תנאי הסף הקבועים במכרז מגבילים להלכה ולמעשה את מספרן של :  1.3סעיף  שאלה : .3

החברות הרשאיות להשתתף במכרז לשתי חברות בלבד, ומונעים מהחברה את האפשרות 

להתמודד במרכז, כל זאת שלא לצורך ועל אף שהחברה מעניקה שירותי אכיפת גבייה 

 ויות מקומיות שונות. וגביית חובות עירוניים עבור רש

העיקרון המנחה ונשמת אפם של דיני המכרזים, ליצור תשתית המאפשרת לרשות לקבל את 

ההצעה המיטבית, בין השאר בזכות הרחבת מעגל המציעים, ובלבד שהם מציעים ראויים. 

אלא שתנאי הסף שנקבעו במכרז זה, מביאים לתוצאה ההפוכה בדיוק, שעה שאלו מצמצמים 

י סביר את מספר המתמודדים וגורמים לפגיעה בשוויון בין המציעים, תוך חסימת באופן בלת

 דרכם של מציעים ראויים לגשת למכרז.
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לאור האמור נבקש לשנות את תנאי הסף המפורטים בסעיף זה כך שיאפשרו לחברתנו לקחת 

 חלק במכרז, כדלקמן: 

, במתן שירותי גביה 2012חל משנת שנים לפחות, בכל שנה ה 5המציע בעל ניסיון קודם ומוכח של "

תושבים כל  30,000רשויות מקומיות בנות  2לרשויות מקומיות בתחום גביית ארנונה בלפחות 

   תושבים לכל הפחות" 50,000אחת לכל הפחות או לחילופין ברשות מקומיות אחת בת 

קומית, ונבהיר, הגדלת מספר המשתתפים במכרז אף יביא להתייעלות כלכלית של הרשות המ

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

בדרישה שלספק הזוכה יהיה הניסיון הנדרש על מנת לבצע את המשימות באופן משביע רצון 

 ובהתאם להוראות המכרז.

רות והניסיון תנאי הסף מטרתם לתת מענה לרמה הרצויה של נותן השילא מקובל   תשובה: 

 .הרצוי למתן מענה מסוג זה תנאי הסף 

 

ההסדר המבוקש במסגרת סעיף זה אינו מקובל. אנא קבעו הסדר  5.2.5סעיף  : שאלה  .4

 במסגרתו הקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין גבית אגרות  והיטלים כמבוקש בסעיף.

בלן בכלל מתן השירות כלל דרישות המכרז האמור כולל מענה של הק –לא מקובל  תשובה:

וההוצאות , שכר הטרחה אותו הקבלן עתיד לקבל מאפשר תשלום כלל ההוצאות וניהול 

 המחלקה וקבלת נתח רווח לקבלן לאחר כלל ביצוע הדרישות במכרז. 

 

מבוקש להגדיל את העמלה לה יהיה זכאי הקבלן בגין מחיקת  : 6.3.1שאלה : סעיף   .5

ישקפו את ההוצאות להן נדרש הקבלן בפועל בניסיון החובות המפורטים בסעיף זה, כך ש

 לגבותם, כדלקמן: 

  ₪ 550  - ₪ 10,000חוב בסכום שעד 

  ₪ 800 - ₪ 10,001-20,000חוב בסכום שעד 

  ₪ 1,200 - ₪ 50,000 -20,001חוב בסכום שעד 

  ₪ 2,000 – ₪ 50,001-100,000חוב בסכום שעד 

  ₪ 4,000 – ₪ 100,001-500,000חוב בסכום שעד 

 .₪ 5,000  - ₪ 500,001חוב בסכום שמעל 

 תשובה: לא מקובל.

 

: מבוקש להבהיר כי נוסח התקנות שצורף אינו הנוסח המעודכן   סעיף א 93שאלה: עמוד  .6

 ביותר, אנא צרפו את הנוסח המעודכן האחרון.

תשובה: מקובל, מצ"ב נוסח מעודכן של התקנות , מובהר כי ככל שיתעדכנו התקנות כך 

 ודכנו התעריפים האמורים בסעיף.יע

 



  Qiryat Gat Municipality ofת                                              ג יריית קרייתע

 
 מינהל כללי

 
 Tel   P.O. Box 1, Qiryat Gat.    08-6874515טל'          82100, קריית גת 1.ד. ת
   Fax.    08- 6874538פקס'                                            

מבוקש להבהיר כי הקבלן לא יישא בעלויות משלוח הודעה  : 1סעיף ב 93שאלה:  עמוד  .7

ראשונה על חוב. מבוקש מהעירייה לקבוע כי בניגוד לאמור בסעיף זה עלויות אלו יושתו על 

 החייבים; לחילופין, מבוקש להבהיר כי עלויות אלו יושתו על העירייה.

 : לא מקובל.תשובה

 

מבוקש להבהיר כי הדרישה בסעיף זה אינה סבירה. עלויות יושתו  : 8סעיף  93עמוד  שאלה: .8

 בהתאם לפק' המיסים גביה ולא יופחתו במקרה של תשלום החוב.

 תשובה: לא מקובל.

 
מבוקש להבהיר כי  הדרישה בסעיף זה אינה סבירה. כל בנק  : 5סעיף  94עמוד  שאלה: .9

ל בנק באופן נפרד ולכן אין להחשיב הטלת מספר עיקולי בנקים שונים מחייב בגין עיקו

כעיקול אחד. לפיכך מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לקבל את התמורה המגיעה לו עבור כל 

 עיקול בנפרד.

 תשובה: לא מקובל.

 

מבוקש להתאים סעיף זה לפרקטיקה הנוהגת, לשנות את האמור  : 9סעיף  94עמוד  שאלה: .10

 כוללים מע"מ. אינםקבוע כי התעריפים בגים פעולות אכיפה כלשהן בסעיף זה ול

 תשובה: לא מקובל.

 

מבוקש להפחית את היעדים להם מתחייב הקבלן :  5.2.24 -5.2.22סעיף   24עמוד  שאלה: .11

אחוזים אינם יכולים להיות רף שנתי  92 -ו 90מראש. היעדים הקבועים של שיעורי גביה  

 מינימאלי.

 בל, יעד הגבייה בעירייה עומדים מעל הרף האמור בשנים האחרונות.לא מקותשובה: 

 

סעיף זה אינו מקובל, אינו סביר ואין עולה בקנה אחד עם  : 5.2.28 סעיף   24עמוד  שאלה: .12

העמלות המוצעות במכרז זה ולפיכך מבוקש למחוקו. לחילופין בלבד, מבוקש לשנות את 

 ולהשאיר את הסעיף על כנו. 85% -ן לגבות לשיעור העמלה המינימלאי אותו יתחייב הקבל

 לא מקובל, יעד הגבייה בעירייה עומדים מעל הרף האמור בשנים האחרונות.תשובה: 

 

ההסדר המבוקש במסגרת סעיף זה אינו מקובל. אנא קבעו  : 5.2.30 סעיף   25עמוד  שאלה: .13

 בוקש בסעיף.הסדר במסגרתו הקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין גבית אגרות  והיטלים כמ

 לא מקובל. תשובה:

 

סעיף זה אינו מקובל, אינו סביר ואין עולה בקנה אחד עם  : 5.2.32 סעיף  25עמוד  שאלה: .14

העמלות המוצעות במכרז זה ולפיכך מבוקש למחוקו. לחילופין בלבד, מבוקש לשנות את 

 על כנו.ולהשאיר את הסעיף  87% -שיעור העמלה המינימאלי אותו יתחייב הקבלן לגבות ל

 לא מקובל. תשובה:
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מבוקש להבהיר כי בשלב זה הקבלן אינו יכול להתחייב  :5.3.3 סעיף  25עמוד  שאלה: .15

 כאמור, ולכן מבוקש למחוק סעיף זה.

 לא מקובל. תשובה:

 

 לעיל, אנא מחקו סעיף זה.   5.3.3בהתאם להבהרתנו לסעיף   :5.3.4 סעיף  25עמוד  שאלה: .16

 לא מקובל. תשובה:

  

מבוקש להבהיר כי בשלב זה הקבלן אינו יכול להתחייב   :5.4.3 סעיף  26עמוד  :שאלה .17

 כאמור, ולכן מבוקש למחוק סעיף זה.

 לא מקובל. תשובה:

 

קיימת סתירה בשעת הגשת המכרז.  – 10בעמוד  3.3.1+ סעיף  1שאלה : סעיף ו' בעמוד  .18

 אנא הבהירו.

 

ועד ליום ההגשה האחרון  16:00ה שעהעד  9:00משעה מקובל שעת ההגשה הינה  :תשובה

 בהתאם להחלטות העירייה לדחיית מועדים וכפי שיפורסמו באתר העירייה.

 באתר העירייה  םעל המציעים לעקוב אחר הפרסו

 

  – 14סגן מנהל מחלקת הגבייה, בעמוד שאלה :  .19

 נבקש להמיר את התואר הנדרש בכל תואר כללי המוכר ע"י המל"ג 

  עובדים. 4שנים במחלקת גביה בת  5הנדרש הינו של נבקש לאשר כי הניסיון 

 מקובל תשובה:

 

  – 14מנהל יחידת האכיפה, בעמוד שאלה:  .20

 נבקש להמיר את התואר הנדרש בכל תואר כללי המוכר ע"י המל"ג 

  עובדים. 2נבקש לאשר כי הניסיון הנדרש הוא בניהול צוות של 

 תשובה: מקובל

 

קוצר בלוחות הזמנים, נבקש לבטל את הדרישה לאור  – 14בעמוד  3.8.5סעיף שאלה:  .21

 להצגת עותק נאמן למקור חתום על ידי עו"ד, של התעודות והתארים.

לוחות הזמנים הוארכו ומוארכים מעל הזמן הסביר על מנת לתת מענה  מקובללא תשובה:  .22

 לכלל המציעים ובכלל לכל דרישות המכרז.
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סעיף זה, כך שתקופת ההתקשרות לא תעלה  אנו מציעים לתקן – 18בעמוד  4סעיף שאלה:  .23

 חודשים, כנהוג במכרזים דומים. 60על 

 חודשים. 60עד  –: מקובל תקופת ההתקשרות תהיה תשובה 

 

נבקש לתקן את הסעיף כך שסמכויות העירייה יהיו  – 19בעמוד  5.1.4סעיף שאלה :  .24

 מצטברים מכל חובות הפיגורים. 5% –מוגבלות ל 

 לא מקובל.: תשובה 

 

נבקש לבטל סעיף זה. לחלופין, נבקש לתקנו כדלקמן: "כל  – 21בעמוד  5.1.28סעיף שאלה:  .25

פעולה דיגיטלית אשר הקבלן יספק במסגרת השירות ו/או דרך האפליקציה שתהיה בחזקת 

 , תהיה חלק מהשירות הנדרש ללא כל עלות נוספת ותמורה לקבלן.למחלקת הגביההקבלן 

זה לא יבוטל אולם העירייה מבהירה כי כל האמור בסעיף זה : מקבול חלקית סעיף תשובה

הינו למטרת ביצוע  גבייה שמבצעת מחלקת הגבייה ו/או כל פעולה אחרת המתבצעת ע"י 

 מחלקת הגבייה. 

 

נבקשכם לחדד ולאשר מעל לכל ספק כי העירייה תשא  – 22בעמוד  5.1.39שאלה: סעיף  .26

כל מין, לרבות רישיונות וממשקים במוקד בעלויות ההתקשרות לאוטומציה, מכל סוג ומ

 הטלפוני.

מובהר כי מהותו של הסעיף הוא להבהיר כי העירייה נושאת בעלויות חברת : תשובה 

התוכנה מטעמה כיום החברה לאוטומציה ו/או כל ספק אחר שיזכה בהפעלת התוכנות 

 בעירייה במקומה.

 

לדרישות החוק והנחיות נבקש להתאים סעיף זה  – 24בעמוד  5.2.17סעיף שאלה:  .27

היועמ"ש, לפיהם יש לשלוח הודעות חוב לפי סעיף זה פעם אחת בשנה וניתן לשלחם גם 

 בדואר רגיל.

 : לא מקובל.תשובה

 

לעניין יעד חובות הפיגורים, אנו מבקשים שבסעיף זה וכל הסעיפים  – 25בעמוד  5.3.3סעיף  .28

 5ם תהיה בסכום ולא באחוז, של המתייחסים לנושא זה, התחייבות הקבלן לגביית מינימו

בשנה וזאת לאור העובדה שאחוז גביית הפיגורים מושפע בין היתר מהעליה באחוז  ₪מיליון 

 הגביה השוטף וממחיקת חובות וכדומה.

 : לא מקובל.תשובה 
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, הקבלן ₪מיליון  7 –אנו מבקשים שבמידה וימחק יותר מ  – 26בעמוד  5.4.3סעיף שאלה:  .29

 אותו סכום.יקבל בונוס ב

 .לא מקובל: תשובה 

 

 לכל מיליון. ₪ 10,000 –אנו מבקשים להפחית את הסכום ל  – 26בעמוד  5.4.5סעיף שאלה:  .30

 .לא מקובל: תשובה 

 

בשנתיים האחרונות חלו תמורות גדולות  – 35בעמוד  5.12.35-5.12.32סעיפים שאלה:  .31

בחמש השנים האחרונות, בשכר המינימום. מאז תחילת ההתקשרות במכרז הנוכחי, קרי 

, קרי עליה של יותר ₪ 5,300על סך של  1.1.18ויעמוד ביום  ₪ 1,100 –עלה שכר המינימום ב 

. מאחר והתשומה העיקרית במכרז זה היא תשומת כוח אדם, נבקש לשקלל עליה 26% –מ 

  זו בתוך המדרגות הכלולות בסעיפים אלה ולפיכך להקטין את המדרגות באופן הבא:

 5.12.32 –  משכר המינימום 200% –לא יפחת מ  –שכר המנהל 

 5.12.33 –  משכר המינימום 150% –לא יפחת מ  –שכר סגן מנהל 

 5.12.34 –  משכר המינימום 150% –לא יפחת מ  –שכר לעובד בדרג ניהולי 

 5.12.35 –  משכר המינימום 100% –לא יפחת מ  –שכר לעובד בדרג אחר 

גע במכרז יוצר הצמדה כפולה ומכופלת, אשר מעמיסה נטל שאינו יודגש כי המנגנון הקיים כר

אפשרי על הקבלן. להבנתנו, מרגע שעודכן שכר המינימום באופן ניכר בשנים האחרונות, אין 

 מקום למנגנון זה.

 .לא מקובל: תשובה 

 

, לא תיכלל 1.1.18 –לחילופין או בנוסף, נבקש לקבוע כי מדרגת שכר המינימום שתיקבע ב  .32

, כלומר בכל מקום שבו כתוב "שכר המינימום כפי שייקבע מעת 5.12יס הקבוע בסעיף בבס

 לעת" יימחק וייקבע  "שכר המינימום כפי שידוע ביום הגשת המכרז".

 מקובל תשובה: 

 

נא הבהירו כי בעלי התפקידים המנויים  – 40בעמוד  5.12.62+ 5.12.58סעיפים שאלה:  .33

. למען 32משרות(, המנויה בטבלה בעמוד  16.5בסעיפים אלה, הינם חלק ממצבת העובדים )

משרות אלה,  2משרות בסך הכל, הכוללות  16.5הסר ספק, הבהירו כי על הקבלן להעמיד 

 .34בעמוד  5.12.21-5.12.18אשר אותן תעמיד העירייה בהתאם לאמור בסעיפים 

עובדים  16.5מנהל פניות הציבור כלול בדרישות המכרז  -כולל  5.12.61עד  5.12.58: תשובה

 הכלולים בו .

אינו כלול במצבת העובדים ונדרש מהקבלן להעמיד מטעמו  5.12.64עד  5.12.62: מבקר פנים

 כמבקר איכות חיצוני מטעם הקבלן.
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 ציוד הנדרש כדלקמן:נבקש לתקן את ה – 42בעמוד  5.13.13סעיף שאלה:  .34

 מדפסת לכל שני עובדים 

 סורק לכל שני עובדים 

 קורא אופטי אחד לקבלת הקהל 

 .לא מקובל: תשובה 

 

  – 45בעמוד  5.15.21סעיף שאלה:  .35

 נבקש למחוק סעיף זה שכן אין לו קשר למכרז 16.1

 לחילופין, וככל שתשאירו סעיף זה, נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף זה בכדי 16.2

להקנות לעירייה קניין  ו/או זכות מכל סוג שהיא. כמו כן, אנא הבהירו כי כל האמור 

 בסעיף זה מתייחס מחלקת הגבייה בלבד.

 .לא מקובל: תשובה 

 

נבקשכם לתקן את שעת הסגירה של מוקד הבירורים  - 46בעמוד  5.15.21.17סעיף שאלה:  .36

 18:00-22:00בין השעות  כנהוג במוקדים מסוג זה עקב מיעוט פניות 18:00לשעה 

 .לא מקובל: תשובה 

 

מוקד טלפוני פועל בתקופות מסוימות כדוגמת יום אחרון  - 47בעמוד  5.16.3סעיף שאלה:  .37

לתשלום, קבלת שוברים, ימי גביית אשראי, הנחות וכד' בעומסים גדולים. נבקשכם לתקן 

נכונה של הפניות בתוך  שניות בממוצע וזאת בכדי לספק יכולת ויסות 60את דרישת המענה ל

 המוקד למען שירות יעיל יותר וכמה שפחות הפניית הלקוחות להשארת הודעה )קולבק(.

 מקובל. תשובה:

 

שיחות ננטשות אינן בשליטה של המוקד, שכן הלקוח יכול  - 47בעמוד  5.16.3סעיף שאלה:  .38

שר אינם לבחור לנתק את השיחה גם לאחר מספר שניות בודדות בלבד מתוך שיקולים א

שניות לא תכלל במניין  60-רלוונטיים לשירות הניתן במוקד. אנא ציינו כי נטישה מתחת ל

 הננטשות לצורך עמידה בסעיף זה.

 מקובל. תשובה:

אנא הבהירו כי סעיף זה מתייחס לכל העמלות מכל סוג  – 50בעמוד  6.3.9סעיף שאלה:  .39

 אינן כוללות מע"מ. 6.3, 6.2, 6.1 שהוא. למען הסר ספק יובהר כי  העמלות ביחס לסעיפים

 מקובל. תשובה:
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שאלון זה אינו מתאים לקבלנים אלא לעובדי עירייה. נבקשכם  – 74נספח ז' בעמוד שאלה:  .40

לבטל דרישה זו ולהסתפק בתצהיר מורשי החתימה על היעדר ניגוד עניינים. לחילופין, אשרו 

 כי המציע ימלא את השאלון רק לאחר זכיה במכרז.

מקובל חלקית מצ"ב תצהיר מתאים לחברות להגשה המחליף את נספח ז המקורי  תשובה:

 במסמכי המכרז.

 

נשלחה אליכם מטעם המחלקה המשפטית בחברתנו פנייתנו שבסימוכין,  12.11.17ביום  .41

במסגרתה בקשותינו למתן אפשרות עיון במסמכי המכרז ללא חובת תשלום, וכן להפחתה 

 י ההשתתפות במכרז.משמעותית וניכרת של דמ

בעוד שבקשתנו הראשונה נענתה בחיוב, ועל כך תודתנו, הבקשה השנייה נותרה ללא 
 מענה.

לאור זאת, הריני לשוב ולחזור על האמור במכתבנו שבסימוכין, כי בהתאם להוראות 

החוק והפסיקה, הנכם מנועים מלגבות הסך המבוקש על ידיכם לשם השתתפות במכרז, 

 ו באופן משמעותי והכול כמפורט במכתבנו שבסימוכין.וכי נדרשת הפחתת

למרות שעל העירייה חלות רק הוראות פקודות העיריות מכרזים ולא הוראות  תשובה:

 ₪ 2000תכ"ם ו/או משרדי ממשלה , מצאה העירייה לנכון להוריד את עלות המכרז ל 

ם את בלבד ולהשיב למציעים שרכשו את הפרש העלות ששולם וזאת על מנת למקס

הצלחת המכרז בכדי שכלל המציעים המעוניינים יוכלו לגשת למכרז ולהביא לתוצאה 

 מיטבית בהליך המכרז.

 

בנוסף לאמור לעיל, הרי שבעקבות עיוננו במסמכי המכרז, עלו וצפו מספר הוראות  .42

חריגות במסגרת מסמכי המכרז, אשר יש בהן כדי להביא לפגיעה בלתי סבירה 

המכרז, וממילא בתקינות ההליך המכרזי, אשר נבקשכם  במשתתפות פוטנציאליות

הנדרשת במסגרת המכרז, העומדת גובה ערבות הביצוע ראשית, , לתקנן, כמפורט להלן

הינה גבוהה באופן משמעותי ובלתי פרופורציונלי מאשר נהוג  ₪ 1,250,000על סך של 

 במכרזים ציבוריים, ובפרט במכרזי עיריות.

 6)ערבויות( )מהדורה  7.7.1להוראת תכ״ם  2.3.2.7.1הפנותכם לס׳ בתוך כך אבקש ל       

משווי  5%(, אשר בו נקבע כי ״ערבות הביצוע תהיה בשיעור של עד 30.1.17מיום 

ההתקשרות. ועדת המכרזים תהיה רשאית להגדיל את שיעור הערבות במקרים חריגים 

 ומנימוקים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול.״

 משווי ההתקשרות. 10%ערבויות ביצוע אשר גובהן עולה על בפועל אין בנמצא 

משווי ההתקשרות בשנת ההתקשרות הראשונה  10%דון דנן, אף לו נסכום  והנה, בנ

משווי ההתקשרות השנתי הצפוי במסגרת שתי שנות אפשרות ההארכה, לא יגיע  10%ו־

 הסך אף לכדי מיליון ש״ח.
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ע אשר נקבע על ידיכם במסגרת הוראות המכרז נמצאנו למדים אפוא, כי סך ערבות הביצו

לוקה בחוסר סבירות קיצוני ונבקשכם להפחיתו לסך הגיוני וסביר ביחס לשווי 

 ההתקשרות המוערך.

 .תשובה: לא מקובל 

אלא תקנות העיריות מכרזים הנובעות הוראות תכ"ם הדין החל על העירייה אינו 

יקבע בתקנות , את צורת המכרז ואת בהם נקבע כי " השר  198מפקודת העיריות סעיף 

 דרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים...".

אך כמענה לעצם השאלה לגובה הערבות , הערבות במקרה דנן היא תנאי חוזי ככל תנאי 

 מתנאי החוזה הנדרש על ידי הקבלן בהצעתו,

מטרת הערבות לתת ביטחון כלכלי להשלמת החוזה ועל מנת לאפשר המשך עבודה 

דרה תוך פיצוי על זמן ומשאבים במקרה והקבלן מפסיק או מתרשל בעבודתו דבר כס

היכול לגרום לעירייה לנזקים עצומים בהתחשב כי האחריות המוטלת על מחלקת 

לשנה וסכום גבייה זה אף  ₪מיליון  200הגבייה המנוהלת על ידי הקבלן היא לגבות כ  

 כידוע. יעלה בשנים הבאות לאור גדילתה של העיר הצפוי

לא זו בלבד אלא ששכר הטרחה הצפוי לקבלן המבצע בחוזה לחמש שנים הינו עשרות 

מיליוני שקלים, כך שגובה הערבות למול הסיכון ושכר הטרחה הצפוי הינו ראוי במכרז 

 מסוג זה.

 

חוסר סבירות משמעותי לא פחות מצאנו גם בנספח כ״א למכרז, נספח הפיצויים  .43

קבעו קנסות בגובה מופרז ובלתי מידתי בגין כל הפרה, אשר המוסכמים. אשר במסגרתו נ

 לרוב כלל אין ברורה הוראתה כל צרכה ומתי תהא הרשות רשאית להפעילה.

כבר כעת יובהר, כי חברתנו אינה מטילה ספק בצורך שבקביעת פיצויים מוסכמים 

תן, שהקבלן יהיה מודע לדרישות המכרז תוך הכרה בתוצאות הפרמראש, וזאת על מנת 

ואולם, ברי כי אין משמעות הדבר מתן לגיטימציה לקביעת הוראות ״דרקוניות״ אשר 

מעניקות למעשה למפרסם המכרז כוח בלתי מוגבל להטיל על נותן השירותים קנסות 

עבור הפרת הוראות ערטילאיות אשר אין אפשרות להיערך לקיומן כראוי וכשאין דרך 

 אמיתית לקבלן להיזהר מפני ביצוען.
 

פשר והדבר יכול להיחשב כסביר במידת מה, אילולא היו נקבעים, בגין כל הפרה, פיצויים כה א

   גבוהים, יתר על 

 , ועוד....כפליים מאשר נהוג בהתקשרויות דומות למתן השירותים נושא המכרז

 

רשימה מדגמית זו מלמדת הן על כך שההפרות מנוסחות באופן ערטילאי ובלתי ברור, אשר 

על נורמות הביצוע הנדרשות מאת הקבלן הזוכה, והן על הסכומים המופרזים אשר  אינו מלמד

 נקבעו לכל אחת מהחפרות, באופן בלתי מידתי לאופיה של כל הפרה.
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חשוב להדגיש, כי המכרז אף נעדר מנגנון ברור וסדור להליך ההתראה טרם נקיטה בסנקציות 

פרה טרם השימוש בסנקציה. לו בשל כך החמורות, ובתוך כך, תוך כמה זמן יתאפשר תיקון הה

 אין כל משמעות לנספח האמור.

נזכיר בהקשר זה, כי בידי הרשות מצויים כלים אחרים לשם הבטחת הקפדת הקבלן על ביצוע 

 הוראות המכרז כנדרש, ובתוך כך אף ביטולו של ההסכם בתנאים הנקובים בו.

ויות הקנסות , מקובלת הדרישה לענין נספח כ"א לא מקובלת הדרישה להפחתת עלתשובה : 

 על קביעת  מנגנון ברור להפעלת האמור בנספח כ"א.

בהתאם להגדרתם בנספח גלה אי ביצוע הוראה כל שהיא להלן המנגנון: כאשר העירייה ת

תודיע העירייה לקבלן לתקן את ההפרה בהודעה בכתב , באם תוך שבעה ימים כ"א 

יע על ד, תפעיל העירייה את מנגנון הקנסות ותומההודעה הראשונה לא בוצע  תיקון ההפרה 

 כך בכתב לקבלן כולל נימוק בעבור מה הוטל עליו הקנס האמור.

 .המנגנון ומשקולות למכרז  3.8לעניין מנגנון רכיבי האיכות סעיף  .44

שאלות  10תורכבנה  3.8.2ף יתשובה: העירייה מבהירה כי לכל תפקיד מבוקש בסע

ועמד מטעם כל מציע ישאל את אותם שאלות בדיון בהתאמה לכל בעל תפקיד וכל מ

שיוקלט ויתועד בפרוטוקול וזאת על מנת לקיים ועדה לבחינת מועמדים ברמת איכות 

על כן לא מקובלת בקשת גבוהה ובצורה שיוויונית לכלל המועמדים מטעם כל המציעים.

 .השינוי במשקולות

כי העירייה דוגלת בתחרות בין לעניין מועדי ההגשה, לאור בקשות מתענינים ולאור כך  .45

מציעים מצאנו לנכון בפעם השלישית והאחרונה להאריך את מועדי רכישת המכרז 

 והגשת המסמכים.

 .24/12/2017המועדים החדשים יהיו כדלהלן: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז עד ליום 

 .16:00ועד לשעה   9:00בין השעות   4/01/2018הגשת מסמכי המכרז יהיו עד ליום 

 

לשימת לב המציעים עליכם לצרף את שאלות ותשובות לשאלות ההבהרה למסמכי 

 המכרז חתומות בכל עמוד.

 
 

 העתקים:
 גזבר העיריה -מר אריה כהן

 יועץ משפטי של העירייה -חי יקיר
 

                                                                                                                                 ,בברכה                                                                                                                          
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 םעניינינספח ז תצהיר בגין אי ניגוד  

 

 

 

״(, הקבלן״ לן:_____________)להמס׳ חברה ________________________אנו חברת

 דלקמן:עיריית קריית גת, כמצהירים ומתחייבים בזאת כלפי 

 םמניגוד ענייני תעונהימ

מנע מכל מצב של ניגוד עניינים בקשר לקיום התחייבויותיו כלפי יהספק מתחייב לה 1

וכן להימנע מקיום  העירייההקיים ו/או שיהיה קיים בינו ובין  המכרז עפ״י העירייה

 או להליך כאמור, מכרזישרין או בעקיפין בכל הנוגע לקשרים עסקיים, במ

 .המכרזלעניין  העירייהאשר אינו הנציג המוסמך של  העירייה,עם מי מעובדי 

 םהודעה על ניגוד ענייני תחוב

, על וליועץ המשפטי לעירייה העירייהבנוסף, מתחייב הספק להודיע בכתב לנציג מוסמך של  2

לו  עכשייווד מידכאמור ו/או חשש לקיום ניגוד עניינים, וזאת  שבו יתקיים ניגוד עניינים כל מקרה 

, ולפעול עפ״י הוראות מבניהםעניינים או על קיום חשש כאמור, לפי המוקדם  על קיום ניגוד 

 בקשר לכך . העירייה

 

 .העירייההמועסק ע״י  םהנאה לאד בתטו תןעמלה ו/או מ םשלותעל  ראיסו

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק שלא לתת, במישרין או בעקיפין   3

)שאינה  עמלה ו/או הטבה ו/או תמורה אחרת כלשהי מי מטעמו, לרבות באמצעות

 מכרזהעסקים הרגיל(, בגין הזכייה בבמסגרת קבלנות משנה לביצוע החוזה, במהלך 

ו/או לתאגיד ו/או לגוף אחר, עירייה וזאת לאדם, המועסק ע״י העירייה, עם ה

 .העירייההקשור/ים לאדם המועסק ע״י 

 תיווךנושא ב תורקשתהודעה על ה בתחו

     , על כל התקשרות בינו ובין עירייהכמו כן, מתחייב הספק, להודיע בכתב לנציג מוסמך של ה 4

מתן דמי ייעוץ ו/או עמלה ו/או תמורה אחרת ו/או תאגיד ו/או גוף אחר, בעניין   אדםכל        

ההתקשרות או הגשת  ביצוע לפניוזאת ,  מכרז, בקשר לזכייה בו/או לתיווך כלשהי הנוגעת לייעוץ

  פרטים על התקשרות זו, ככל שתדרוש עירייה, וכן למסור למבניהם, לפי המוקדם ייהעירההצעה ל

     

 
 



  Qiryat Gat Municipality ofת                                              ג יריית קרייתע

 
 מינהל כללי

 
 Tel   P.O. Box 1, Qiryat Gat.    08-6874515טל'          82100, קריית גת 1.ד. ת
   Fax.    08- 6874538פקס'                                            

 

 תשונו

נספחים ההמכרז ו/או אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל חובה אחרת החלה על הספק עפ״י  5

 ו/או עפ״י כל דין . למכרז 

לצורך פרשנות הכותרות שבכתב התחייבות זה, נועדו לנוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש  6

 שבכתב ההתחייבות . ההוראות

 

  _______________________________                         ___________ תאריך:

 הקבלן תימתח

 

 אישור

____________  ביום כי, מאשר________________________  ד"עו, מטה החתום אני

_________________  שמספרה ז.ת הנושא__________________________  בפני התייצב

 וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר הקבלן בשם להתחייב והמוסמך

 וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם

 .בפני עליה

                                                                                

                                                                                                                     __________________________ 

 חותמת+  חתימה+  מלא שם                                                                             תאריך         

     


