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

 
 4דף הבהרות מס'  -שאלות הבהרהתשבות ל הנדון:

 
בכדי לבחון זאת נבקש  -מהחיובים השוטפים %92-ו %90שנתיים  של   שיעורי גביה שאלה : .1

   .2017-ו  2016 2015 לדעת מה היה שיעור הגביה מהשוטף בכל אחת מהשנים

 .להלן הנתונים על גבייה שוטפת לפי שנים  תשובה:

 .לא סופי 96.05% – 2017 ,        95.42% – 2016 ,             95.13% – 2015 

 

הערביות הנדרשת במכרז זה הינן גבוהות מאוד, חריגות ואינן ,  ערבויות הבנקאיות שאלה : .2

 למכרזים בהיקף כספי דומה.פרופורציונאלית בהשוואה 

 ש"ח  100,000-נבקשכם להפחית את סכום ערבות ההגשה ל

                                                                                                                                                                                                                                                                        ש"ח . 250,000-ואת סכום ערבות הביצוע ל

   לא מקובל :התשוב

 

( 942 )מאזן לשם תמחור הצעתנו נבקש לקבל מאזני גביה - נתוני גביה ומאזנים שאלה : .3

  2016, 2015לכל אחת מהשנים שהקבלן זכאי יהיה לעמלה בגין גבייתם, וזאת גי השרות לסו

 .לכל שנה בנפרדמאזן   2017-ו

 לפי שנים. 942 מצ"ב דוחות מאזנים תשובה: 

 

 מחיקת החובות שלהלן:נבקש לקבל את נתוני התפלגות  -יקף מחיקת חובותה  : שאלה .4

 . כמות מחיקות בכל שנה. א

 . סה"כ הסכומים שנמחקו בפועל בכל שנה.  ב

 .2017-ו  2016 2015אחת מהשנים זאת לכל 

 ,נתוני מחיקת חובות לפי שנים  הלןל תשובה:
  

 .₪אלף  33,833 – 2017 ,   ₪אלף  24,992 – 2016,         ₪אלף  9,088 – 2015
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שבוצעו בכל  והכמויות אכיפה פעולות את סוגי  נבקש לקבל  -פעולות האכיפהשאלה :  .5

 .  2017-ו 2016 2015אחת מהשנים 

 תשובה: מצ"ב טבלה מסודרת לפי שנים הכוללת את הנתונים.

 

 2017 2016 2015 סוג פעולה

דרישה הודעת 
 10,051 7,182 10,826 שנייה

 207 283 87 3טופס 

 3,840 4,121 3,793 עיקולי בנקים

 868 720 982 עיקולי צד ג'

 92 127 119 רישום בעיקול

 34 45 71 עיקול בפועל

 

 

 הטלפוני נבקש לקבל את נתוני הפניות למוקד -נתוני פניות תושב למוקד הטלפוני :שאלה .6

 . 2017 -ו  2016 2015לכל אחת מהשנים 

 . 2017מצ"ב טבלת נתונים ללא שנת תשובה: 

 2016 2015 2014 פילוח פניות תושבים 

 1,643 1,604 1,839 תשלומים

 7,985 9,025 7,392 ברור מצב חשבון

 5,467 5,698 5,373 ברור יתרות חוב

 1,899 1,896 1,456 מידע כללי

 2,103 3,091 3,344 בירור אכיפה

 1,891 2,382 1,686 מידע בנוגע להנחות

 20,988 23,696 21,090 סה"כ פניות
 

נבקש לדעת מה היקף החובות  – חובות הנמצאים בטיפול משפטי /עורכי דין  שאלה: .7

 טיפול עורכי דיןהליכי גביה משפטיים והחייבים הנמצאים כיום בוכמות 

 18,126 –פש"ר ,  ₪אלף  64,707 –תביעה להלן דיווח על חובות בטיפול משפטי , תשובה: 

 . ₪אלף  8,547 –ערר ,   ₪אלף 
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לשם מתן הזדמנות שווה לחברת  אפשרות לשאול שאלות הבהרה נוספות.מבוקש   לה:שא .8

עירייה, שבידיה נמצאים מכלול הנתונים, נבקש חברת הגביה הפועלת כיום באל מול מילגם 

והמאזנים הכספיים  נתוניםקבלת ההעיון ולאפשר לנו לשאול שאלות הבהרה נוספות לאחר 

 התבקשו לעיל.ש

לאחר דרישת החברה ניתנה האפשרות לעיין במסמכי המכרז ללא עלות  ,א מקובללשובה: ת

, לכן לא מתקבלת הטענה  30/11/2017 ל מסמכי סודיות הליך זה קרה ביוםתחת חתימה ע

  פיק לעיין וללמוד את מסמכי המכרז וכן לשאול שאלות מקצועיות.מס ןורה לא ניתן זמשלכא

לאור מתן תשובות לשאלות  העירייה נתנה ארכות רבות כולל זו הניתנת עכשיוכמו כן 

 המציעים בפעם הרביעית.

 

המיר את התואר נבקש ל - בעל תואר אקדמימועמד   ,לעניין מנהל מחלקת הגבייה שאלה: .9

 הנדרש בכל תואר אקדמי אחר המוכר ע"י המל"ג .

 .מקובל תשובה:

 6בעל ניסיון של מועמד נבקש לאפשר הגשת  –  נדרש למנהל מחלקת הגבייה ניסיון שאלה: .10

 20,000 שבהםברשות מקומית/תאגיד מים    שנים לכל הפחות  בניהול מחלקת גביה

 תושבים.

 מקובללא  תשובה:

שר פאנבקש ל -יסיון נ  - מועמד חסר תואר אקדמיהמנהל מחלקת הגבייה כאשר  שאלה: .11

  או תאגיד ברשות מקומיתבניהול  מחלקה לכל הפחות שנים  8של  בעל ניסיון הגשת מועמד 

  .תושבים 25,000  םשבהמים 

 מקובללא  תשובה:

בעל נבקש שתאשרו כי מועמד חסר תואר אקדמי יהיה , לעניין סגן מנהל המחלקה שאלה: .12

  /תאגידברשות מקומיתאו סגנות /בניהול  מחלקהלכל הפחות שנים  5מקצועי של ניסיון 

 תושבים 15,000 מים שבהם 

 . מקובללא  תשובה:

בעל נבקש שתאשרו כי מועמד חסר תואר אקדמי יהיה , מנהל יחידת אכיפהלעניין  שאלה: .13

  /תאגידברשות מקומיתאו סגנות /בניהול  מחלקהלכל הפחות שנים  5מקצועי של ניסיון 

 .תושבים 15,000 מים שבהם 

 . מקובללא  תשובה:
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קש לקבוע כי מדרגת שכר למכתבכם: "לחילופין או בנוסף, נב 32ביחס לשאלה מס' שאלה:  .14

, כלומר בכל מקום שבו 5.12יכללו בבסיס הקבוע בסעיף  1.1.14 –המינימום שנקבעו החל מ 

נכון ליום כתוב "שכר מינימום כפי שייקבע מעת לעת" יימחק וייקבע "שכר המינימום 

1.1.14" 

 המעודכן. 5.12.35מקובל חלקית להלן נוסח סעיף  תשובה:

שכר היסוד החודשי ברוטו )לא כולל החזר הוצאות לרבות נסיעה  -שכר לעובד בדרג אחר "

משכר המינימום, כפי  110%לא יפחת משיעור ו/או רכב צמוד/ליסינג(  ו/או אחזקת רכב

 " שיקבע מעת לעת וכל התוספות ו/או הזכויות על פי כל דין וכמקובל אצל הקבלן

 

לסוגית זכויות הקניין וזכויות היוצרים בגין כל מערכת מחישוב של הקבלן, ביחס  שאלה: .15

 לרבות אפליקציה/דיגיטל, אנא קבעו שהן יהיו של הקבלן ולא של העירייה.

 . מקובל תשובה:

 

לדחות את  כםנבקשלאור מורכבות המכרז ומפאת קוצר הזמן  -דחית מועד ההגשה שאלה: .16

 לכלל שאלות ההבהרה. תשובות העירייהמתן לאחר  ימים 7-מועד ההגשה ב

בין  14/01/2018הגיש את המכרז עד ליום המועדים החדשים יהיו כדלהלן: ניתן לתשובה: 

 בהתאם לכללי המכרז. 16:00עד השעה  9:00השעות 

רה למסמכי שאלות ותשובות לשאלות ההבהכלל לשימת לב המציעים עליכם לצרף את 

 המכרז חתומות בכל עמוד למסמכי המכרז
 

 העתקים:
 גזבר העיריה -מר אריה כהן

 יועץ משפטי של העירייה -חי יקיר
 

                                                                                                                                 ,בברכה                                                                                                  
 אליאס ישראל, מזכיר עירייה                                                                                                  


