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15/09/2016 

 
 שלום רב,

 
לניהול וביצוע מערך הגביה, שירות לקוחות ומוקד טלפוני עבור  3/2016מכרז פומבי מס'  -הודעה הנדון: 

 )להלן : "המכרז"(. תאגיד מי אונו בע"מ
 

 כללי .1

לתאגיד מים לשאלות ההבהרה שנשלחו  תשובותטבלה מסכמת במצ"ב  ,המכרזבהתאם להוראות  .1.1

 .בנוגע למכרז "המזמין"( –)להלן  מי אונו בע"מוביוב 

 במסמכי המכרז נכללו כאילו ייחשבו, זה מכתבב האמורים השינוייםו ההבהרות, התשובות כל .1.2

 .מלכתחילה

 .שתתפיםידי המ על שנשאל לנוסח בהכרח זהה להלן המפורט השאלות נוסח אין כי יובהר .1.3

 מי מטעם ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש או הסבר כל על להסתמך אין .1.4

 וכן המכרז במסמכי מהאמור השינויים היחידים. שהיא צורה או פורום בכל, שניתן ככל, המזמין

 שיצאו נוספים הבהרות ובמכתבי, בלבד זה כמפורט במכתב הינם, להם וההבהרות הפירושים כל

 .שיצאו ככל, המזמין עםטמ

 הגשת ידו בעת על חתום זה מהצעתו מסמך כחלק להגיש מציע כל המכרז על להוראות בהתאם .1.5

 .ההצעה

 השינוייםו ההבהרותהתשובות, להלן טבלת  .2
 
הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 כללי

לדחות את המועד האחרון הקבוע נבקש    .1

 ימים נוספים. 7ב

 אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. 

 תנאי המכרז והוראות למציעים -פרק א' 

מדוע המכרז אינו מפורסם? האם  .א כללי  .2

 ?ניתן לקבל אותו

האם המכרז כולל מוקד טלפוני  .ב

 ?בלבד או גם מענה פרונטלי

 מהם עבודות הגבייה הנדרשות? .ג

המכרז אינו מפורסם באתר האינטרנט של  .א

במשרדי התאגיד. ניתן לעיין במסמכי המכרז 

קניון קריית אונו ) 39רח' ירושלים תאגיד, ה

, מגדל משרדים שישיתקריית אונו(, קומה 

A'10:00 – 13:00ה' בין השעות  -, בימים א . 

המכרז כולל בין היתר גם קבלת קהל  .ב

 פרונטלית.

כאמור לעיל, לצורך הבנת עבודות הגבייה  .ג

הנדרשות ניתן לעיין במסמכי המכרז 

וללא  באופן כללי בלבד,במשרדי התאגיד. 

שהדבר מהווה תחליף לקריאת מסמכי 
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

שירותי ניהול כולל נדרשים מהספק  המכרז,

מים, חיובים הקריאות, צרכנות השל מערך 

וגביה של חיובים שוטפים וחובות שבפיגור, 

היטלים, שירות לקוחות, מוקד מענה טלפוני, 

 -כל מטלה או דרישה כמפורט בפרק ב' 

פירוט העבודה, נהלים ומפרט וכל נושא אחר 

הנוגע לשירותים שיוטל על ידי מנכ"ל 

 התאגיד.

לצורך היערכות למתן הצעה, נבקש לקבל  1.7  .3

     לידינו מאזני גביה לכל אחת מהשנים

2012 – 2016. 

 בסוף המסמך: הבאים מאזניםאת הראו 

 .1.8 -עד ה – 2016, 2012-2015 –קרית אונו  .1

לשנת  4-6מאזן הכולל את תקופות  –יהוד  .2

 .2016לשנת  1-3ותקופות  2015

נבקש לקבל את נתוני החיוב והגבייה של   1.7  .4

 . 2013-2015שנים 

 לעיל.  43ראו תשובה מס"ד 

אנא הבהירו, האם יוחרגו סכומים אלו   1.10  .5

 מסכום הגביה.

עמלת הגבייה לספק תשולם בגין גביית יובהר כי 

המופקים על ידי  ביובהו מיםה חיוביכלל 

עיריית  מוסדותלרבות בגין גינון ציבורי,  התאגיד,

וכל מוסד  מונוסון –עיריית יהוד קריית אונו, 

וצרכנים   אחר הנמצא בהסדר 'עירייה תאגיד'

עוד יובהר כי סך חיובי המים  אסטרטגיים.

קוד בוהביוב לרבות המפורטים לעיל כלולים  

 רפים בסוף המסמך. במאזנים המצו 4שירות 

 בהתאם לאמור לעיל: 1.10בסעיף  להלן תיקונים

  'יבוטל. – הכנסות בגין גינון ציבורי –סעיף ו  
  'עיריית קריית  ממוסדות  הכנסות –סעיף ט

וכל הכנסה מונוסון  –אונו ועיריית יהוד 

שאינן  הסדר 'עירייה תאגיד'נוספת במסגרת 

 .בגין חיובי מים וביוב

  'הכנסות מצרכנים אסטרטגיים,  –סעיף י

שאינן בגין  כפי שייקבעו על ידי התאגיד,

 .חיובי מים וביוב

 

 כמו כן, יתווסף סעיף יא' כדלהלן:

  'מים וביוב הכנסות בגין חובות –סעיף יא 

עובדי התאגיד אכיפה של המועברים לטיפול 

)פנימיים/חיצוניים(  יועצים משפטייםו/או 

ו/או כל גורם אחר מטעם  של התאגיד



 

 לניהול וביצוע מערך הגביה, שירות לקוחות ומוקד טלפוני  3/2016פומבי מס' מכרז                                      

 33מתוך  3עמוד 
 

הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

, ללא פעילות אכיפה התאגיד שאינו הספק

 של הספק.

נא הבהרתכם כי לצורך בחינת אחוז  .א 1.10  .6

הגביה יוחרגו החיובים בהתאמה 

  .לסוגי התקבולים שיוחרגו

נא אישורכם כי הקבלן יהא זכאי  .ב

התקבולים להם לעמלת גביה בגין כל 

הוא אחראי בהפקת השומות 

ובגבייתם ובכלל זה המנויים 

  .י10-ו ו10 –א 10בסעיפים 

נא אישורכם כי הקבלן יהא זכאי  .ג

לשיפוי בגין ירידת תעריפי המים 

 בהתאם למנגנון שיוגדר בין הצדדים.

 מאושר. .א

, הקבלן יהיה 1.10בהתאם לאמור בסעיף  .ב

זכאי לעמלה בגין גביית חיובי מים וביוב 

 לעיל לעניין זה.  5בלבד. ראו תשובה מס"ד 

לפרק  15.11סעיף יובהר, כי בהתאם לאמור ב .ג

במקרה של שינוי תעריף המים למעלה  , א'

או למטה, התמורה במסגרת החוזה, לרבות 

 15 גובה הבונוסים השונים כמופיע בסעיף

לצורך כך,  .תשתנה באופן יחסילפרק א' 

ינואר ייבדק שיעור השינוי מידי שנה בחודש 

 בתעריף המים ביחס לינואר שנה קודמת,

חילה שנה המתעבור הכאשר עמלת הגבייה 

רק ביחס  - זהה באותו ינואר תעודכן בשיעור

שיעור בינואר כי : ככל שיתברר 'לדוג הפוך.

, תוגדל העמלה עבור 2% -המים ירד ב ףתערי

הסר . למען 2% -ב המתחילה בינואר שנהה

שנים  בגיןרטרואקטיבי ספק, לא יינתן שיפוי 

 המים.  ףשינויים בתעריעל קודמות 

נבקש לדעת מה החיוב השנתי של   1.10  .7

מוסדות עירייה/ צרכנים אסטרטגיים או 

 כל גוף הנמצא בהסדר. 

המים ותקבולי חיובי  –לעיל  5ראו תשובה מס"ד 

אסטרטגיים מוסדות עירייה/ צרכנים והביוב בגין 

 4בקוד שירות  יםכלול או כל גוף הנמצא בהסדר

. , בגינו תשולם עמלת הגבייה לספקבמאזנים

מעבר לכך, הספק לא יהיה זכאי לעמלה בגין 

  תקבולים אחרים מצרכנים אלה. 

במסגרת חישוב אחוז אנא אשרו כי   1.10  .8

הגבייה, אין לכלול חיובים שמועד 

 פירעונם גולש לשנה שלאחר מכן.

יובהר כי חיובי מים וביוב שוטפים שהמועד 

האחרון לתשלומם "גולש" לשנה הקלנדרית 

הבאה, לא יכללו במסגרת חישוב אחוז הגבייה 

הופקו אלא  בגינההשנה הקלנדרית  שלהשוטפת 

 שנה הבאה.  גביית הפיגורים של ה אחוזחישוב ב

 לדוגמה: באם המועד האחרון לתשלום חיוב

, 2018"יגלוש" לשנת  2017לשנת  6תקופה מס' 

החיובים והתקבולים בגין חיוב זה לא יכללו 

חישוב אחוז הגבייה השוטפת לשנת מסגרת ב

שנת בחישוב אחוז גביית הפיגורים לאלא  2017

2018 . 
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

נא אשרו כי לצורך עמידה בתנאי הסיפא  7.4.1  .9

סעיף, ניתן להציג ניסיון בשירותי ב

אכיפה מנהלית, עבור לפחות תאגיד מים 

 צרכנים. 25,000וביוב אחד המונה כ 

 אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. 

כוללים  על פי המכרזשיש לספק  הגביהשירותי 

מערך הגבייה  כולל שלוביצוע  שירותי ניהול

בתאגיד, כאשר לב השירות הינו מערך הגבייה 

, שירות לקוחות השוטפת, לרבות גביית החיובים,

טיפול  ,מענה טלפונימוקד מענה לפניות תושבים, 

 ,מים ביצוע לוגית קריאות מדי המים,מערך ב

ייעוץ בנושאי גביה שוטפים תיאומים והתאמות, 

וכל מטלה או דרישה כפי שנהוג, מקובל או יידרש 

 התאגיד. לצורך ניהול והפעלת מערך הגבייה של 

 

להוראות כפוף השוטפת בתאגיד מערך הגבייה 

מתעדכנות ה רגולציה ואמות מידה מחמירות

, בהתאם להנחיות רשות המים ובהתאם לכל דין

  אשר אינן רלוונטיות לתחום האכיפה המנהלית. 

 

וניסיון  ניהולמערך ידע,  מצריך המתואר לעילכל 

. לתאגיד מים חודי במתן שירותי גבייה שוטפתיי

, אין בעבודות אכיפה מנהלית בלבד עבור על כן

מת ובר תנאי הסףב לעמוד כדי תאגיד מים

 .השירות אליה כפוף התאגיד

נבקשכם להרחיב את השנים הנקובות  7.4.2  .10

 . 1/2012-8/2016בסעיף, לתקופה שבין 

 אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

 נודה לשינוי הסעיף באופן הבא:  7.4.3  .11

 טיפלבמסגרת שירותי הגבייה, המציע "

אגרות ביוב ו/או אגרות בהיקף חובות של 

בלבד, עבור ארבעה רשויות/ תאגידי  מים

 100מים וביוב,  בסך כולל של לפחות 

)כולל מע"מ( בשנה קלנדרית  ₪מיליון 

              אחת לפחות מתוך שלוש השנים

2012-2016  ." 

 לחלופין, 

לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, נבקשכם 

להכיר בהיקפי גביית מיסי ארנונה ו/או 

חובה אחרים אגרות מים ו/או תשלומי 

)כולל  ₪מיליון  200בסך כולל של לפחות 

מע"מ( בשנה קלנדרית אחת לפחות מתוך 

 אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 .2013-2016שלוש השנים 

נבקש לאשר הצגת מועמד בעל ניסיון של   7.5.1  .12

שנה לפחות בניהול צוות עובדים בתחום 

 גביית חיובי מים ו/או ביוב.

 מהאמור במסמכי המכרז.אין שינוי 

נבקש לאשר הצגת מועמד בעל ניסיון   7.5.2  .13

עובדים לכל  2בניהול צוות המונה 

 הפחות.

הדרישה  אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

עובדים לכל הפחות  3לניסיון בניהול צוות המונה 

לדרישת כוח האדם מטעם הספק הינה בהתאם 

על פי  לנהלנדרש אכיפה וגבייה ראש צוות ש

 ועובד שטח אחד(.  ואכיפה עובדי גבייה 2) המכרז

בסיפא, לאחר המילים ")ו/או דרישות  11.1  .14

הביטוח(", יש להוסיף את המילים "על 

 תיקוניו".

 הבקשה אינה מאושרת. 

בשורה השלישית, לאחר המילים  11.3  .15

")בנוסחו המקורי(", יש להוסיף את 

 המילים ")על תיקוניו(".

 מאושרת.הבקשה אינה 

נא ביטולכם הוראות סעיף זה לפיהן על  14.6  .16

הקבלן אחריות מוחלטת בשל חריגה 

 מהוראות הרגולציה.

להסכם ההתקשרות, יובהר כי  25בהתאם לסעיף 

ו/או שיפוי צרכנים ו/או כל ו/או פיצויים קנסות 

יושתו על  -שהתאגיד יחויב בהם  תשלום או נזק

 קבלןהאי עמידת מקרים של  גיןהקבלן ב

מתעדכנות ה מידההרגולציה ואמות ההוראות ב

 . בהתאם להנחיות רשות המים ובהתאם לכל דין

נא הבהרתכם כי כל הוראת רגולציה  14.7  .17

שתבוא מעת לעת ובעטיה על הקבלן 

לשאת בהוצאות נוספות, ישפה התאגיד 

את הקבלן במלוא עלות יישום הוראה זו. 

כל אין זה סביר להותיר בידי הקבלן את 

הסיכון בהגדלת התשומות העשויות 

לנבוע מדרישות רגולציה המתפרסמות 

 מעת לעת.

במידה אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. 

והשינוי הרגולטורי יהא לא סביר בעיניו של 

הקבלן הזוכה, יהיה רשאי לפנות בכתב לתאגיד 

 ובקשתו תבחן לגופה.

נבקש לבטל סעיפים אלה, מאחר   14.6+14.7  .18

שמפורטים בהם תנאים לא סבירים, 

בפרט שהסכומים אינם מוגבלים. באם 

הגשת  נשקולסעיפים אלה לא יבוטלו, 

 הצעה במכרז.

 לעיל. 17 -ו 16ראו תשובות מס"ד 

שיעור העמלה המקסימלי הינו נמוך מידי   15.1  .19

ואינו כלכלי לקבלן. אנא העלו את שיעור 

. יודגש כי הוראותיו 3.2% –העמלה ל 

 לשאלות ההבהרה שהועברו על ידיבהמשך 

 הוחלט גיד,בתא נוסף דיוןהמציעים, ולאחר 

העמלה המרבית )לפני  אחוז על העלאת
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

החדשות של חוק הגנת הצרכן משיתות 

הוצאות נוספות על הקבלן, שאינן 

 מתומחרות במסגרת המכרז. 

  .2.35%-ל 2.2% -מ הנחה(

נוסח מתוקן בהתאם לכך, ראו בסוף המסמך 

הצעת המחיר, אותו יש להגיש  -של פרק ד' 

 במסגרת ההצעה.
נוכח התשומות הרבות שעל הקבלן לשאת  15.1  .20

בהן נבקש את עדכון שיעור העמלה 

 מהקבוע 20%-המרבי לכל הפחות ב

 בסעיף זה.

 לעיל.  19ראו תשובה מס"ד 

נא עדכנו את מנגנון הבונוס כך  .א 15.6  .21

שהקבלן יהא זכאי לקבלו אם שיעורי 

הגביה עולים על אחוזי הגביה 

, וזאת בהתאמה 1%-הבסיסיים אף ב

  .למנגנון הקנס

מעמלת הגביה  50% –שיעור הקנס  .ב

החל מהשקל הראשון, הינו בלתי 

 סביר ונבקש את ביטולו.  

 נוסח מתוקן של מנגנון הבונוס / קנס:להלן 

 בונוס .א

לעמלת  5%תוספת של  - פיגורים גביית -
 80% -הגבייה בגין החלק העודף בלבד )מ

 ומעלה(.
 

 וגם
 

לעמלת  2.5%תוספת של - שוטפת גבייה -
 93% -הגבייה בגין החלק העודף בלבד )מ

 ומעלה(.
 
 ₪ 150,000 - בונוס מקסימום -

 

 תנאי לבונוס מצטבר

כלומר ומעלה,  80% - פיגורים גביית -
 מעל אחוז הגבייה הבסיסי.  3%לפחות 

 
 וגם

 
כלומר לפחות , ומעלה 93%  -שוטפת גבייה -

 מעל אחוז הגבייה הבסיסי. 3%
 

 קנס .ב

מעמלת  25%הפחתה של  -פיגורים  גביית -
 50%הגבייה בגין מדרגה א' והפחתה של 

 בגין מדרגה ב'.
שתי ההפחתות תבוצענה החל מהשקל 

 הראשון של הגבייה. 
 

 ו/או 
 
מעמלת  25%הפחתה של  -גבייה שוטפת  -

 50%הגבייה בגין מדרגה א' והפחתה של 
 בגין מדרגה ב'.

שתי ההפחתות תבוצענה החל מהשקל 
 הראשון של הגבייה. 

 
 ₪ 100,000 -קנס  מקסימום -
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 לקנסתנאי 

 -פיגורים גביית -
)לא כולל(,  74%ומטה עד  76%מדרגה א': 

מתחת )לא כולל(  3%עד  1%כלומר לפחות 
 אחוז הגבייה הבסיסי.

 3%ומטה, כלומר לפחות  74%מדרגה ב': 
 מתחת אחוז הגבייה הבסיסי. 

 
 /או ו
 
 -ה שוטפת גביי -

)לא כולל(,  87%ומטה עד  89%מדרגה א': 
)לא כולל( מתחת  3%עד  1%כלומר לפחות 

 אחוז הגבייה הבסיסי.
 3%ומטה, כלומר לפחות  87%מדרגה ב': 

 מתחת אחוז הגבייה הבסיסי.
נא אישורכם כי הקבלן יהא זכאי  15.7  .22

לתמורה בגין הגדלת מספר המשלמים 

רק אם הגידול עמד על בהוראת קבע ולא 

הוראות קבע בשנה. מוצע כי  1,000

התמורה לצירוף כל הוראת קבע תעמוד 

 בתוספת מע"מ. ₪ 5על 

מידי תשלום )בונוס(  הקבלן יהיה זכאי לתוספת

עבור "מ, מע בתוספת בשנה ₪ 7,000על סך שנה 

 700של  גידול שנתי נטו )לאחר קיזוז ביטולים(

לזכות )בנקאי + אשראי( הוראות הקבע  מס'ב

 . התאגיד

               ככל והקבלן הגיע לגידול שנתי נטו של יותר 

+  10הוראות קבע, תשולם תוספת של   700 -מ

 . 700 -מע"מ על כל הוראת קבע נוספת מעבר ל

 ג' לעיל. 6ראו תשובה מס"ד  נא הבהרתכם סעיף זה. 15.11  .23

אנא אשרו שסעיף זה גובר על כל   15.11  .24

הסעיפים הנוספים המפורטים במכרז, 

 אשר מתייחסים לשינוי תעריף המים.

 ג' לעיל. 6ראו תשובה מס"ד 

השימוש בחיוב הוצאות ישירות נדון כעת   15.12  .25

בבתי המשפט השונים, נבקש להבהיר 

כעת כי חישוב ההוצאות הישירות של 

החברה מצביע על עלות הגבוהה מהקבוע 

הוצאות  -מתקנות המסים גבייה 

במידה ותתקבל החלטה מירביות, 

 שיפוטית אחרת, נבקש שיפוי לקבלן.

 :15.12להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 

פקודת  לפי הספקינקוט  בהןפעולות גביה  בגין

 לא"( גביה הוצאותהמסים )גביה( )להלן: "

זכאי  יהא הספקאולם,  נוספת תמורה תשולם

 לסוג בהתאם ההוצאות אתלגבות מהחייבים 

ובכל מקרה, לא יותר מהסכומים  הפעולה

בתקנות המסים )גבייה( המקסימליים המופיעים 

הספק  .2011-)קביעת הוצאות מרביות(, התשע״א 

בסכומים המקסימליים,  לכל שינוייהיה כפוף 

לעיל או בהוראות רשות ככל שיחולו בתקנות 

המים, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי מהתאגיד בגין 

 שינויים אלה. 
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

בהתאם לתחשיב חברתנו לאור עלויות  15.12  .26

כ"א, מחשוב, הדפסה, דיוור ומשרדיות 

הכרוכות בהפעלת פעולות האכיפה, הצפי 

הוא כי העלויות יעלו על התעריפים 

 .המרביים שנקבעו בתקנות

לאור כך ולצורך חישוב ההצעה למכרז, 

נודה לאישור התאגיד כי בחישוב 

ההוצאות הישירות להפעלת פעולות 

יש לחשב את עלויות כ"א, האכיפה 

מחשוב, הדפסה, דיוור ומשרדיות 

 .הכרוכות בהפעלת פעולות האכיפה

כידוע, נכון למועד זה קיימות מספר 

פסיקות בדבר הרכיבים שיש לחשב 

במסגרת ההוצאות הישירות ועל כן 

בהתאם לכללי המנהל התקין הנוגעים 

לסמכויות גופים ציבוריים, מתבקשת 

 בנושא זה. ונדרשת עמדת התאגיד

 לעיל.  25תשובה מס"ד  ורא

אין זה סביר להטיל על הקבלן לשאת  15.13  .27

בהוצאות שייגרמו לו עקב שינויי 

רגולציה. נא אישורכם כי לצד הדרישה 

מהקבלן ליישום הוראות הרגולציה, 

 ישפה התאגיד את הקבלן בגין כך.

 לעיל. 17 -ו 16ראו תשובות מס"ד 

בתנאי השוק הקיימים, סעיף זה מאפשר  18.2.4  .28

לשתי חברות בלבד לקבל את מלוא 

הניקוד, ועל כן סעיף זה מהווה כמעין 

"תנאי סף" נוסף במכרז. נבקשכם לבטל 

את הסעיף לקבוע את בחינת האיכות 

 בחלוקה שווה  לפרמטרים הבאים: 

ניקוד מאת ממליצים )רשויות  .1

מקומיות/ תאגידי מים וביוב/גופים 

 יים(.ציבור

 ראיון מנהל גבייה.   .2

 אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. 

עפ"י הנהוג במשרדי רו"ח, אנא אשרו  5נספח א'  .29

שהאישור הניתן ע"י רו"ח של המציע יהא 

 ממוען למציע ולא למועצה.

 

 

מקובל, ובתנאי שיישמר נוסחו המדויק של נספח 

 . 5א'
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 פירוט העבודה, נהלים ומפרט -פרק ב' 

למען הסר ספק, יובהר בזאת כי למרות שראש   1.2  .30

עובדי הגבייה  2 -צוות הגבייה והאכיפה ו

והאכיפה מטעם הספק ישבו במשרדי התאגיד 

 אחראי על יישום כללהספק מונוסון,  –ביהוד 

עבור  נשוא מכרז זה שירותי הגבייה והאכיפה

, והכל מונוסון כמקשה אחת –קרית אונו ויהוד 

 .  דבכפוף להוראות התאגי

נא הבהרתכם כי התאגיד יישא בעלויות  6  .31

של הפקות ו/או הדפסות ו/או משלוח של 

דברי דואר שאינם חלק משירותי הגביה 

 .  6.11 – 6.9ובכלל זה האמור בס"ק 

 מאושר. 

 ONLINE אנא אשרו כי עלויות החיבור   6.12.1  .32

והרישיונות למערכת הגביה הינן על 

 חשבון המזמין.

 מאושר. 

לתשלום הינו נמוך מידי.  ₪ 1.2סך של   6.12.2  .33

 .₪ 1.8 –נבקש להעלות את הסכום ל 

 . ₪ 1.4 -להסכום יועלה 

לתשלום הינו נמוך מידי.  ₪ 1.2סך של   6.12.3  .34

 .₪ 1.8 –נבקש להעלות את הסכום ל 

  . ₪ 1.4 -הסכום יועלה ל

מה התמורה שתשולם לקבלן בגין ניתוק  7.3  .35

 מים.ו/או חיבור מד 

 –ניתוק ו/או חיבור במסגרת פעולות אכיפה 

אגרת חיבור מד תשלום בגובה יהא זכאי להספק 

וחיבורו עקב אי  לאחר ניתוקו שתיגבה  מים

, והכל עפ"י התעריף הקבוע תשלום אגרת מים

 בדין.

–בקשות צרכנים ניתוק ו/או חיבור במסגרת 

 במסגרת השירות השוטף ללא תמורה נוספת. 

מים תקופתיות תעשינה בהתאם החלפות מדי 

 לפרק ב'. 9.3לסעיף 

אין זה סביר להטיל על הקבלן אחריות  7.6  .36

מוחלטת לכל נזק שייגרם לתאגיד ו/או 

לצד ג'. יש לזכור כי הקבלן הינו זרוע של 

התאגיד ופעולות האכיפה נעשות בהתאם 

להנחיות התאגיד ובאישורו. נא ביטול 

 אחריות גורפת זו.

 לעיל. 16ראו תשובה מס"ד 

עלויות טיפול משפטי הינן עלויות גבוהות   7.7  .37

מאד, נבקש כי הצרכן יחוייב בהוצאות 

משפטיות שהינן אגרות בימ"ש ושכ"ט 

יובהר כי הספק לא ייתן לתאגיד שירותי אכיפה 

משפטית בגין חובות כלשהם אלא רק סיוע 

הדרושים ליועצים  והנתונים חומרכלל הבהכנת 
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

של התאגיד בכל המשפטיים )פנימיים/חיצוניים(  בתאגידים ורשויות. עו"ד, כמקובל

על  ותהקשור לפעולות אכיפה משפטית המבוצע

 ידם. להלן שינויים בהתאם לאמור:

להלן נוסח מתוקן:  –לפרק ב'  4.2סעיף  .א

בגביית שיקים שלא כובדו שנמסרו טיפול 

בהתאם להוראות התאגיד, לרבות  לתאגיד

 יםהדרוש והנתונים חומרכלל העזרה והכנת 

התאגיד ו/או לצורך גביית השיקים עבור 

ו/או כל גורם  של התאגיד משפטייםיועצים 

 . אחר מטעם התאגיד שאינו הספק

תימחקנה המילים "או בפתיחת  – 7.1סעיף  .ב

הליכים משפטיים לגביית החובות כחוב 

 אזרחי". 

 יבוטלו. –לפרק ב'  7.8 -ו 7.7סעיפים  .ג

לאחר המילים  –לפרק ב'  8.1סעיף  .ד

תבואנה במקום הנוסח הקיים  "ונתונים",

ליועצים "להנהלת התאגיד,  :הבאות המילים

 )פנימיים/חיצוניים( של התאגידהמשפטיים 

, ם התאגידו/או לכל גורם אחר שיוסמך מטע

בתי גופים רגולטוריים,  לרשות המים,

וכל גורם אחר שיוגדר המשפט, ועדות שונות 

 ". על ידי התאגיד

במקום המילים  –לפרק ה'  5.11.1.3סעיף  .ה

"לרבות טיפול משפטי" תבואנה המילים "על 

 ידי הספק". 

תימחקנה המילים  –לפרק ה'  5.11.4סעיף  .ו

בות אלו שהועברו על ידו לעורכי הדין "לר

 מטעמו".

 יימחק.  –לפרק ה'  5.11.5סעיף  .ז

 –לפרק ה'  20.7 לפרק ב' וסעיף 7.9ף סעי .ח

 :של שני הסעיפים להלן נוסח מתוקן

שמורה הזכות על פי שיקול דעתו  לתאגיד

להגדיר חובות אשר יועברו לטיפול  הבלעדי

או ו/של עובדי התאגיד  מנהלי/משפטי אכיפה

יועצים משפטיים )פנימיים/חיצוניים( של 

ו/או כל גורם אחר מטעם התאגיד  התאגיד

, ללא פעילות אכיפה של הספק, שאינו הספק

 בגין עמלה או לתמורה זכאי יהא לא הספקו



 

 לניהול וביצוע מערך הגביה, שירות לקוחות ומוקד טלפוני  3/2016פומבי מס' מכרז                                      

 33מתוך  11עמוד 
 

הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 אכיפה כלשהן פעולות בעקבות שיגבו כספים

 ברם, .התאגיד או מי מטעמו ידי על שייעשו

או מי  התאגיד לרשות עמידמחויב לה הספק

 /חומר, ללא תשלום נוסף, כל מידעמטעמו

לו לרבות נתונים מעודכנים על  יםהדרוש

 החייבים. 

חוק לשכת עורכי הדין קובע רשימה  7.7  .38

סגורה של פעולות המיוחדות רק לעורכי 

דין. כמו כן חל איסור על עו"ד המועסק 

על ידי מי שאינו עורך דין לשרת שירות 

 .ללקוחות אותו מעסיק

לאור האמור לעיל וכן יתר ההוראות 

והפסיקה הנוגעות להסגת גבול מקצוע 

עו"ד, נודה לאישור התאגיד כי אחריות 

המציע לספק שירותים משפטיים שאינם 

בגדר פעולות מיוחדות לעורכי הדין וכן 

 שאין בהן בכדי להסיג גבול מקצוע.

 לעיל.  37ראו תשובה מס"ד 

כל הטיפול בהכנת התיקים לטיפול   7.9  .39

משפטי, והן אינטראקציות רבות עם 

התושב, הינן ארוכות ומבוצעות ע"י 

המחלקה ולכן אנו מבקשים כי גבייה בגין 

גם אם מתבצעת ע"י עו"ד,  -חייבים אלו 

 הקבלן בעמלת הגבייה.תזכה את 

 לעיל. 37ראו תשובה מס"ד 

חודשים אינה יכולה  6התרעה מראש של  9.6  .40

להינתן בכל מקרה של החלפות מדי מים, 

שגרתיות שכן פעמים יש צורך בהחלפות 

הנובעות מבלאי המתגלה במהלך ביצוע 

קריאות או נוכח פניות צרכנים. נא תקנו 

 בהתאם.

חודשים  6מקובל כי ההתרעה הנדרשת מראש של 

דרישות לבהתאם לכללים ומתייחסת לבלאי צפוי 

 מוקדם/פתאומיולא לבלאי  הטכניות של המדים

יחד עם זאת, במסגרת עבודתו כמתואר בשאלה. 

הקבלן  או נוכח פניות צרכנים, הקריאותבביצוע 

ליידע ולהתריע בכתב מיידית על הצורך נדרש 

 בהחלפת מדים. 

לא ייתכן מצב בו עבור ביצוע קריאת מד   9.7  .41

עבור כל  + מע"מ ₪ 1.3מים שולם לקבלן 

קריאה, ואילו במידה ויותקן קר"מ ינוכה 

 מחשבון הקבלןכולל מע"מ  ₪ 1.9סך של 

מים. אנא הבהירו את   לכל אי קריאת מד

 הנושא.

 :9.7המשפט הבא יימחק מסעיף 

"בכל מקום שיותקן מד קר"מ, יופחת תעריף 

 ₪ 1.9המציע לכל אי קריאת מד מים בשטח, בסך 

 כולל מע"מ".

 

 לעיל.  41ראו תשובה מס"ד לא ברור מדוע עם התקנת מדי קר"מ  9.7  .42
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הסעיף  מס"ד

במכרז 

לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

בגין כל מד,  ₪ 1.9התאגיד יפחית סך של 

הרי התמורה בגין קריאת מד מים כפי 

מותנית בביצוע  9.2נקבעה בסעיף ש

 הקריאה בפועל? נא הבהרתכם.

נבקש את אישורכם לביצוע לוגית   10.3  .43

ראשונה במערכת תומכת, המבצעת 

ליין, עם ביצוע  בדיקה לוגית ראשונה און

הקריאות במערכת ניהול צריכה המשלבת 

מסופונים לביצוע הקריאות ומתן 

 התראות על חריגות. 

מערכות הבילינג אינן תומכות בביצוע 

לוגית און ליין ואינן מאפשרות בקרה 

ברמה הנדרשת כיום על פי אמות המידה 

 לשירות.

 .מאושר לא

  הלוגית תתבצע במערכת הגבייה של התאגיד.

קיימת סתירה בין סעיף זה לבין סעיף   10.10  .44

 . אנא הבהירו את הסתירה 9.2

תיעשה על מים הקריאת מדי יבוטל.  10.10סעיף 

תחול על חשבון התאגיד. התמורה ידי הספק ו

+  ₪ 1.3לספק בגין ביצוע עבודות אלה תהיה לפי 

 .9.2בפועל, כאמור בסעיף  קריאהביצוע מע"מ ל

נא אישורכם כי הקבלן יהא זכאי  12.7  .45

לתמורה נוספת בגין שעות קבלת קהל 

נוספות אשר לא היו נדרשות במועד 

 ההצעה.הגשת 

 נדחה. 

 חוזה -פרק ה' 

לאחר המילים "הספק יהא אחראי", יש  9.1  .46

להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

 הבקשה אינה מאושרת.

נבקש את ביטול הקנסות תוך קביעת  25  .47

מנגנון לפיו הפרות חוזרות של חריגה 

מהוראות ההסכם והרגולציה יוביל 

לסיום ההתקשרות עם הקבלן. הותרת 

הקנסות במתכונתן מטילה צל כבד על 

היכולת לשקול השתתפות בהגשת הצעה 

למכרז. לשם הדוגמה לאי סבירות 

הקנסות ניתן לראות בשיעור הקנס 

 ₪ 1,000 –ל אי קריאת מד מים המוטל ע

לכל מד והרי ידוע כי סיבות רבות מונעות 

את ביצוע קריאת מד המים והן אינן בשל 

 –הקנס על אי קריאת מד מים  – 25.4סעיף  .א

 לכל מד.  ₪ 500 -יופחת ל

הקנס המקסימלי, ככל שיושת על יובהר כי  .ב

לפרק א' ו/או  15.6הספק בגין האמור בסעיף 

לפרק  25.4לפרק ה' ו/או בסעיף  25.2בסעיף 

   .לשנה"ח ש 100,000 על יעמוד –ה' 
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 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

 מחדלי הקבלן.

48.  25 + 

  5נספח ה'

על מנת שהקבלן יוכל לתמחר את הצעתו 

יש ליצור בעבור הקבלן וודאות. אי לכך 

 נבקש להגביל את הקנסות.

 לעיל.  47ראו תשובה מס"ד 

, 3נספח ה'  .49

3 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  .א

"בביטוח אחריות מקצועית", יש 

להוסיף את המילים "משולב עם 

 ביטוח חבות המוצר". 

בהמשך, יש להחליף את המילים  .ב

, ₪ 4,000,000"שלא יפחת מסך של 

 ".₪ 7,000,000במילים "של 

 הבקשה אינה מאושרת.

, 3נספח ה'  .50

4 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "בגבול 

אחריות", יש לגרוע את המילים "שלא 

 יפחת מסך".

 הבקשה אינה מאושרת. 

, 3נספח ה'  .51

5 

בסיפא, יש להחליף את המילים "שלא 

", במילים "של ₪יפחת מסך של ______ 

 על בסיס נזק ראשון". ₪ 500,000

 הבקשה אינה מאושרת. 

, 3נספח ה'  .52

6.1 

בשורה הראשונה, יש להחליף את 

המילים "מתנאי ביט", במילים "מתנאי 

 ".2013מגדל ביט 

 הבקשה אינה מאושרת. 

, 3נספח ה'  .53

6.4 

בשורה הראשונה, לאחר המילים בכל 

הפוליסות לעיל", יש להוסיף את המילים 

"למעט בביטוח אחריות מקצועית וביטוח 

 נאמנות".

 הבקשה אינה מאושרת.

, 3נספח ה'  .54

10 

בשורה השנייה, לאחר המילה "וכיוצ"ב", 

יש להוסיף את המילים "שנעשו בתום 

 לב".

 הבקשה מאושרת. 

, 3נספח ה'  .55

11 

בשורה השלישית, לאחר המילים  .א

"טעינה ופריקה מכלי רכב", יש 

 לגרוע את המילה "חפירות".

בסוף השורה הרביעית, לאחר המילה  .ב

"זיהום", יש להחליף את המילים 

"מכל סוג ותאור", במילים "תאונתי, 

 פתאומי ובלתי צפוי". 

בהמשך, לפני המילים "קבלנים,  .ג

קבלני משנה", יש להוסיף את 

 המילים "חבות בגין וכלפי".

 הבקשה אינה מאושרת.  .א

הבקשה אינה מאושרת, תאושר הוספת  .ב

 שאינם חלק מתהליך מתמשך".המילים " 

 הבקשה אינה מאושרת.  .ג
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לגביו 

מתייחסת 

 השאלה

 התשובה / ההבהרה השאלה

, 3נספח ה'  .56

14 

בסיפא, לאחר המילים "מחמת עיכוב", 

יש להוסיף את המילים "עקב מקרה 

 ביטוח מכוסה".

 הבקשה מאושרת. 

, 3נספח ה'  .57

15 

בסוף השורה הראשונה, יש לגרוע  .א

 את המילים "לא פחות מאשר".

בהמשך השורה השנייה, לאחר  .ב

"לידי סיום", יש לגרוע את המילים 

 המילים "או אי חידוש".

בסיפא, לאחר המילים "לטובת  .ג

התאגיד", יש להוסיף את המילים 

"עבור אובדן או נזק לרכוש ו/או 

 כספי התאגיד".

 הבקשה אינה מאושרת. 

 ₪ 500קנס של  –ניקיון המשרדים  – 5קנס מס"ד   5נספח ה'  .58

 אירועים בשנה.   3לכל אירוע, מעל 

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי 
 המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 
 
 
 

 בכבוד רב,            
 דוד עוזר

 מנכ"ל התאגיד
 



 

 
 

 

 הצעת המחיר - ד' פרק
 יוגש במעטפה נפרדת

  3/2016 מס'י במכרז פומ

 כבודל

 מי אונו בע"מתאגיד 

 א.ג.נ.

 כוללים שירותי גבייההצעת מחיר לאספקת הנדון: 

 מי אונו בע"מעבור תאגיד              

)לא  את הצעת המחיר וההנחה יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט

 בטיפקס( ולחתום ליד התיקון.

 לליכ

 )שם המציע(, את הצעת _________________________ הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם .1

בע"מ ואנו  מי אונולניהול וביצוע מערך הגביה, שירות לקוחות ומוקד טלפוני עבור תאגיד  המחיר 

 לבצע והמתוארות במפרטים, במסמכי המכרז והחוזה. מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש

ובכל  20בסעיף למען הסר ספק לא תהיינה כל טענות בגין אי התאמה בין הנתונים המופיעים בטבלה  .2

בין המצב בפועל לבין הבדלים בשטח ובמידה וככל שיהיו  לבין המציאותבמסמכי המכרז מקום אחר 

 .ועל חשבונו יהיו באחריות המציע , הרי שההתאמות הדרושותהטבלאותהנתונים ו/או 

 ברורה בצורה עשויי מחיקות. מוקלד באופן או ברור יד ובכתב בעט למלא יש ההצעה אתיודגש כי  .3

 ניתן לא ולפיכך ברור ואינ בה ששיעור ההנחה הרשום הצעות לפסול רשאית המכרזים ועדת. ובהירה

 .ולהעריכ

 ירחהצעת המ

הצעתנו לביצוע מכלול השירותים בהתאם להוראות המכרז, מפרטי העבודה ומכלול הדרישות להלן  .4

עובדי גבייה ועובד שטח אחד  2הוצאות השכר בגין ראש צוות גבייה ואכיפה,  זה, עבור ובכלל

רכישה הדפסת ומשלוח שוברים, לקריאת מדי מים ולתמיכה במחלקת שירות לקוחות + רכב, 

מונוסון ותחזוקה שוטפת של שתי המערכות  –והתקנת מערכת לניהול תורים במשרדים ביהוד 

)ניתן להגדיר את האחוז הנדרש עד שתי נק' אחרי  :מונוסון( – לניהול תורים )בקריית אונו וביהוד

 הנקודה העשרונית(

 

 15.1כמופיע בסעיף ) 2.35%העמלה המרבית העומדת עלמסך  _______, שיעור ההנחה%

 .לפרק א'(

 15%המרבית, שלא יעלה על  העל המציע במכרז להציע שיעור הנחה אחיד באחוזים מהעמל . 
  עלולה להיפסל  -או לא תכלול שיעור הנחה כלל  15%הצעה אשר תכלול שיעור הנחה העולה על

 לדיון. ולא לבוא
 

 הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות, .5

 במסמכישקבע התאגיד, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה כמפורט 

 .ונקבע לגביהן כי תבואנה על חשבון הספק המכרז



 

 
 

 

 , בהתאםרזהגדרתן במככהצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נהיה חייבים לבצע את פעולות האכיפה  .6

 לתעריפים הנקובים במכרז באשר לכל פעולת אכיפה.

 

 פרטי המציע

________________________________               המציע שם

 _________________________ח.פ________

 חותם/מים מטעם המציע:פרטי ה

תפקיד במציע  ____________ת.ז.ה______________ משפח_____________ שם פרטי

 _____________________חתימה + חותמת : ______________ תאריך:______________ 

 

תפקיד במציע  ____________ת.ז.ה______________ משפח_____________ שם פרטי

 _____________________חתימה + חותמת : ______________ תאריך:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


