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2/11/2020 
 פ"א תש בחשוון  "וט

 כבוד, ל
 מציעים פוטנציאליים 

 
 א.ג.נ.,

  -להעסקת קבלני הוצאה לפועל לשם גביית חובות עבור מי אביבים   887/20מכרז פומבי דו שלבי מס'  הנדון :
 "(המכרזלהלן: "מענה לשאלות הבהרה )

 שלום רב, 
 

 : הבהרות כלליות .1

 .12:00בשעה   09/11/2020דחה ליום  נהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

תשומת לב המציעים כי מסמכי המכרז המעודכנים הועלו לאתר האינטרנט של החברה ויש להגיש את ההצעה על  .1.2
 גביהם בד בבד עם מסמך זה. העדכונים הנם בהתאם למענה לשאלות ההבהרה מטה וכן כמפורט: 

תימחק   .1.2.1 לאיכות  המידה  באמות  תפקיד"  ל"בעל  אמהתייחסות  תירשם  של  ובמקומה  מידה  ת 
 . "ניסיון עובדי המציע בביצוע פעולות הוצל"פ"

 . נמחקולהסכם   8.2-ו 5.6סעיף  .1.2.2

 . נולהסכם עודכ 8-ו 5.2.1.2 פיםסעי .1.2.3

 יש להגיש את המכרז על מסמכי המכרז המעודכנים שיפורסמו באתר האינטרנט של החברה בד בבד עם מסמך זה. .1.3

מי אביבים  להלן   .2 "החברה  2010מענה חברת  )להלן:  במבע"מ  "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו  ו/או  סגרת " 
 שבנדון : המכרז

 

עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

1.  
 

   2עמוד 
 7.16סעיף 

נבקש הבהרה לכמות העיקולים אשר דרשו  
 . 2019אחסון מטלטלין בשנת 

 וצאה. ה אמצעות ב עיקול עולות פ 3000 -כ

 4עמוד   .2
סעיף  

14.2.1.1 

המתייחס   עניין תנאי הסףנבקש הבהרתכם ל
לניסיון בניהול מחסן מעוקלים, נראה כי הוכחת  

העמידה בתנאי זה הינה באמצעות הודעה כי  
בוצע בפרויקט מסויים ולא מבוקשת שום הוכחה  
או פירוט של אופן ניהול המחסן ופירוט זה נדרש  

 והשירות מבוקש. לצורך ניקוד האיכות מאחר  

 הבקשה נדחית. 
 . תנאי הסףבחינת העמידה ב אין שינוי באופן

סיונו של המציע  יתינתן התייחסות בציון האיכות לנ 
המידה "שיחות  בניהול מחסן מעוקלים במסגרת אמות   

"ראיון אישי" ונוסחן יתוקן במסמכי  -עם ממליצים" ו
 המכרז המעודכנים.

  - 12עמוד   .3
 נספח א' 

 3סעיף 

הצעת המחיר למכרז יש פירוט לעניין   בטופס
 .גוש דן ומחוץ לגוש דןלות בע פעוביצו

עניין הכמויות בגוש דן  נבקש הבהרה ל .1
 . ומחוצה לו

 וכן הגדרה לאיזור 'גוש דן'.  .2

  10%-ו גוש דן. מבוצעות בהעיקול מהפעולות  90% .1
 . מחוץ לגוש דן

באזור שבין נתניה בצפון   כדלקמן:של "גוש דן" תעודכן  .2
 . במזרח הקו הירוק ועד   )כולל(בדרום  אשדודעד  )כולל( 

  26עמוד   .4
 6.6סעיף 

להסכם, בתוך   6.6נבקש הבהרה לעניין סעיף 
כמה זמן נדרש הספק הזוכה להעמיד לרשות  

 . החברה מחסן בגבולות הרשומים בסעיף

 יה למציע.ייום ממועד הודעת הזכ  45בתוך 
 הסעיף יתוקן במסמכי המכרז המעודכנים. 

  28עמוד   .5
  9.13סעיף 

 9.14 –ו 

ם עבור ימי האחסון  נבקש הבהרתכם לעניין תשלו
  9.14ו   9.13וקלים במחסן, סעיפים של המע

 להסכם מתייחסים לכך אבל אינם מובנים. 

 ימחק.  9.13סעיף 
 שאר ככתבו. יי  9.14סעיף 

ימי האחסון    60החברה תישא בתשלום עבור מובהר כי 
 הראשונים בלבד.  

 נספח י'    .6
      9.13סעיף 

י  אנא הבהירו שמי אביבים אחראית לתשלום דמ 
 האחסון/מכירה . 

החברה משלמת  להסכם   9.14בהתאם לאמור בסעיף 
 דמי אחסון כנגד חשבונית שמקבלים ממנו. לקבלן 

  -)א( לנספח יא' למכרז  3.2כאמור בסעיף  -לעניין מכירה 
התמורה מועברת   –המיטלטלין את ברגע שהקבלן מוכר 

  10%לקבלן  והחברה משלמת  ואהבמל לידי החברה
 . וניתמהתמורה כנגד חשב
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

 נספח י'    .7
    9.14סעיף 

ועד סופו  תהליך מכירת מיטלטלין מתחילתו 
 . חודשים  4עד   3 -אורך כ

ימי אחסנה בלבד יגרום לזוכה    30תשלום עבור 
הפסד כספי כפי שקורה בחוזה הנוכחי וזאת על  

סמך החוזה הנוכחי  אבקש לשקול תשלום עבור   
 חודשים. 3

 לעיל.  5ראו תשובה לשאלה 

   -נספח ג'  .8
סעיף  

14.2.1.1   

 -ניהול מחסן מעוקלים
בעקבות ביצוע של מאות רבות של תפיסות  

מיטלטלין, אחסונם ומכירתם עבור מי אביבים  
וגופים אחרים ,יש צורך להבהיר שניהול מחסן  

מעוקלים דורש תשומות גבוהים מאוד, אתר  
מתאים בעל ניסיון קודם   ייעודי ומותאם וכן כ"א
 הנדרשות כגון : ומוכח לביצוע הפעולות

 קליטת הציוד וסימונו .  -
 הוצאת מסמך קליטה .  -
 עדכון הרשות בפרטי האחסנה .  -
בזמנים  -שליחת בקשה למכירת הציוד  -

 שיתואמו מראש . 
 הכנת הציוד למכירה במכרז פומבי.  -
 פרסום בעיתונות מועד המכרז. -
 וקבלת חוות דעת .  זימון שמאי -
מכירת הציוד )דאר   שליחת הודעות לחייבים על -

 רשום( .
קבלת המציעים   -תפעול וניהול המכרז -

פרונטלית וניהול וריכוז הצעותיהם במלך תקופת  
 המכרז . 

קבלת כספים מההצעות הזוכות והעברתם   -
 לרשות . 

 העברת דיווח מפורט על המכירה לרשות ...וכו'.  -
 

לעיל יש צורך באישור מפורט מאת  לאור הרשום 
ניהל המציע את המחסן וביצע  הרשות שעבורה 

רשות או לחילופין פירוט  את כל הפעולות הנד
מלא בתצהיר המציע המעיד על ניסיון של  

שנתיים )כולל אסמכתאות לביצוע בפועל של  
בניהול   2017-2020מכרזי מעוקלים( מתוך השנים 

 מחסן כפי שצויין . 

לצורך עמידה בתנאי על המציע למלא את נספח ג'  
 . למסמכי המכרז

   2נספח    .9
אישורי  
ביטוח  
 הספק 

הכיסויים הנדרשים חלקם אינם רלוונטיים  
לעבודה הנדרשת בפועל ובחלקן דרישות גובה  

 הכיסוי גבוהות מאוד. 

הביטוחים הנדרשים הינם בהתאם לאיפיון   .1
 השירותים.

שות הביטוח הינה כללית,  ההערה המתייחסת לדרי .2
 מומלץ לקבל ספציפי.

10.  14.3  
למסמכי  

 המכרז

ב  5-5פקיד מורשים כהגדרתם בסעיפים י ת בעל
נבקש   -  1967-לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז

אשר מוגדר בחוק ההוצאה   כי עו"ד  הבהרתכם
לפועל כבעל תפקיד מורשה, כשיר לשמש כבעל  

 תפקיד לעניין מכרז זה. 

 לעיל.  1.2 עיףכללית בס ראה הבהרה

11.  14.3  
למסמכי  

 המכרז

להיות   מהאמור בסעיף עולה כי על העובדים
פקודת המסים  "גובי מס" בהתאם להוראות 

)גביה( ו/או "בעלי תפקיד" בהתאם להוראות חוק  
 ההוצאה לפועל. 

עם זאת, בחינת יתר סעיפי המכרז מעידה כי  
לצורך עמידה בתנאי זה, יש צורך כי העובדים  

היו אך ורק בעלי תפקיד בהתאם  המקצועיים י 
 להוראות חוק ההוצאה לפועל.

ים מקצועיים אשר  ם, האם עובד נבקש הבהרתכ

להיות מועסקים   העובדיםעל לצורך עמידה בתנאי הסף  
חות שלושה  ישירות על ידי המציע )יחסי עובד מעביד( לפ 

ות  חודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות וכן להי 
בביצוע פעולות רישום    בעלי ניסיון של שנה לפחות

או  ו/בהתאם לפקודת המסים )גביה(   והוצאת מיטלטלין 
 חוק ההוצאה. 
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

משמשים כ"גובי מס" והינם בעלי ניסיון רלוונטי  
בשנים הרלוונטיות למכרז, יחשבו ל"עובדים  

מקצועיים" בהתאם להוראות המכרז וברשותם  
 כתבי מינוי מתאימים. 

ז תפוצל בין מספר  ככל שהעבודה נשוא המכר 24.1  .12
זוכים, נבקש לדעת בין כמה זוכים תחולק  

 העבודה. 

 . שני זוכיםלבחור זוכה אחד או רשאית מכרזים ת הועד
 

מניסיונו רב   -ביצוע צווים בודדים ומרוחקים 1נספח א'  .13
בביצוע פעולות מבצעיות מסוג הנדרש    השנים

במכרז זה, עולה כי לא אחת, נמסרת לבעל  
דת בנקודה מרוחקת )כדוגמת  תפקיד, פעולה בוד

  רמת הגולן או הפזורה הבדואית(, ואין בעלות
שנקבעה במחירון המכרז בכדי לכסות את עלות  

הנסיעות וכיוב',   שכר בעל התפקיד, המתלווה,
 אשר על כן, נבקש לקבוע כלהלן: 

  30ניתן יהיה לבצע צווים בודדים כאמור, עד  .1
ימי עבודה מיום קבלתם ו/או לרכז צווים  

יצוע באותו אזור בהיקף שיצדיק יום  לב
 צווים לפחות(. 18עבודה )

צווים מרוחקים תהיה  ין ביצוע התמורה בג .2
 .הנקוב במכרז למחיר 100%בתוספת של  

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי. .1

זורים מרוחקים אך  מקובל לרכז צווים במקרה של א
מיום   ימי עבודה 21תוך  בכל מקרההצו יבוצע 

 .ללא תלות בכמות הצוים  רההעברתו לספק ע"י החב
 הבקשה נדחית.  .2
 

   ברישוםפני עיקול  ב עלתמריץ לגביית חו 1נספח א'  .14
נבקש להגדיל את התמריץ    -עיקול והוצאה  ו/או

ולקבוע כי בכל   1לבעל התפקיד הקבוע בנספח א'
מקום בו שילם החייב במהלך ביצוע הפעולה את  

חובו או חלק ממנו, תזכה הפעולה את בעל  
מהתמורה   100%  בתוספת בשיעור של  התפקיד

חשבון,  הקבועה במחירון המכרז, תוך לקיחה ב
שתמריץ כאמור, חוסך עלויות רבות )הטיפול  

נמנעות הוצאות רבות ובין  בתיק מגיע לסיומו, ו 
שמאות וכיוב'   היתר: הוצאות אחסנה, מכירה, 

 שהינן פועל יוצא של עיקול ותפיסת מיטלטלין( 

 

כאמור, ייצור עדיפות  אנו סבורים שתמריץ 
לגבייה וסגירת תיקים על פני המשך ניהול התיק,  

וך הוצאות עלויות רבות, אשר בסופו של יום  ת
 רתו )נוכח גלגולן אל כתפי החייב( מקשות על סגי

 

בשים לב לעובדה כי התמקדות בגבייה מחייבת  
הקצאת זמן רב יותר לטיפול בתיק ועשויה לגרום  

פעמים אל החייב,  במקרים רבים לחזרה מספר  
דבר אשר כרוך בהשקעת זמן ארוך יותר מביצוע  

 יקול. פעולות ע 

  –לנספח א'  10-ו 6הבקשה מתקבלת באופן שסעיפים  
 יעודכנו כך:   –הצעת המחיר 

 ירשם:  6בסעיף 
 " 70%בתוספת בתוספת   1שיקבע לסעיף המחיר "

 ירשם:  10בסעיף 
 ". 70%בתוספת בתוספת   2שיקבע לסעיף המחיר "
 

נבקש לקבוע כי בכל    -הוראות לביטול פעולה 1פח א'נס  .15
על הפסקת פעולה כנגד   מקרה בו תינתן הוראה

ותכם  חייב, ההוראה תינתן בכתב בצירוף התחייב 
 : לתשלום התמורה כלהלן

סך של   לפני הגעת בעל התפקיד למקום ישולם .1
 .מהוצאות ההליך שנקבעו במכרז 50%

הליך,  בגין הוראה לביטול פעולה בעת ביצוע ה .2
תשולם מלא התמורה כמפורט במחירון  

 .המכרז

  חס בין היתר למקרה שלמתיי 1לנספח   11סעיף  .1
  ""ביטול על ידי החברה לאחר מסירת הצו למציע

ההודעה תינתן על ידי החברה באמצעות  
 המייל/הטלפון. 

ככל ובוצעו פעולות על ידי הספק עד לקבלת הודעת   .2
ולם בגינן  הביטול על ידי החברה כמפורט לעיל, תש

 התמורה כמפורט בנספח א'. 

 מכי המכרז. נוספו להסכם במס  15.7ו  15.6סעיף 

   -6.6סעיף   .16
 נספח י' 

שנתי קטן אשר   .1 בהיקף אחסנה  ככל שמדובר 
מחסן   הפעלת  מצדיק  ו/או  מאפשר  אינו 

לאשר נבקש  מחסן   עצמאי  עם  התקשרות 
שהוגדרו   הגזרה  ובגבולות  בתנאים  קיים 

הבקשה מתקבלת חלקית, הקבלן יוכל להתקשר עם   .1
להסכם   6.6המפורטים בסעיף  מחסן קיים בגבולות

הול המיטלטלין בשירות  במכרז, כאשר האחריות לני 
המבוקש הינו באחריות המציע ולא באחריות המחסן  
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

 דן(. ק"מ מגוש 40ידכם )עד  על

וכמות   .2 מאושרת  אינה  זו  שהתקשרות  ככל 
ל נבקש  זאת,  מצדיקה  אשר  האחסון 

הקמת ולאפשר /סניף את  של   שלוחה 
הודעת    45   בתוך מחסננו קבלת  מיום  יום 

 .הזכייה במכרז

הקיים עמו המציע מתקשר. כמו כן, יוצגו לחברה  
הנדרש במכרז לגבי   מסמכי ביטוח התואמים את 

 המחסן. 

 לעיל.  4ראה מענה לשאלה  .2

סעיף    .17
9.13-   

 נספח י' 

דמי   את  ישלמו  לא  ג'  צד  ו/או  והחייב  במידה 
דמי   ו/או  עלויות  האחסון  על  יכסו  לא  המכירה 

בהוצאות   נושא  מי  לדעת  נבקש  האחסון, 
 האחסון. 

 .לעיל  5ראה מענה לשאלה 

סעיף    .18
9.14-   

 נספח י' 

האחסון   בעלויות  יישא  התאגיד  כי  נקבע  בנספח 
של   פרוצדורת    30לתקופה  לאור  בלבד,  יום 

בחוק  המתחייבת  אילוצים,   המכירה  לאור  וכן 
כדו במציעים  תלויים  אינם  חופשות,  אשר  גמת: 

את   להאריך  נבקש  וכיוב',  סגרים  חגים,  פגרות, 
ידכם תקופת על  תשולם  אשר    -ל   האחסון 

 .ימים 90

 לעיל.  5ראה מענה לשאלה 

י'   .19   -נספח 
 כללי 

במיטלטלין   המציע  יעשה  מה  הבהרתכם,  נבקש 
)העברת   המכרז  במסגרת  ימכרו  לא  אשר 

 . וכיוב'(  ריטים לתרומה  ו/או פסולתהפ

ון המכירה הראשון יובא כל מקרה לשיקול  לאחר ניסי 
 דעת החברה.

 : נבקש לקבל מידע כלהלן  -עבודה היקפי כללי   .20

 ? 2019כמה צווי עיקול ברישום בוצעו בשנת   .1

כמה צווי עיקול ברישום בוצעו בגוש דן וכמה   .2
 ?מחוץ לגוש דן

 ?2019עו בשנת  כמה צווי עיקול והוצאה בוצ  .3

ש דן וכמה  כמה צווי עיקול והוצאה בוצעו בגו .4
  מחוץ לגוש דן?

והוצאת   .5 עיקול  של  פעילות  התבצעה  האם 
בסיוע  בשנת מיטלטלין  משא  ?  2019 רכב 

 במידה וכן נבקש לדעת את כמות הפעולות. 

והוצאה   .6 עיקול  של  פעולות  שהתבצעו  ככל 
זה   מסוג  פעולות  כמה  משא,  רכב  בסיוע 

 ? 2019התבצעו בשנת 

פעולות מבצעיות אחרות בשנת   האם התבצעו .7
2019 ? 

עבור     מה הסכום הכולל אותו שילם התאגיד  .8
בשנת  זה  במכרז  המבוקש  השירות  ביצוע 

2019 ? 

 פעולות עיקול ברישום.  6,000-כ .1
 לעיל.  3ראה מענה לשאלה  .2

בשאלה   1והאמור בסעיף  לעיל  1ראה מענה לשאלה  .3
 .זו

 לעיל.  3ראה מענה לשאלה  .4

 פעולות בודדות באמצעות רכב משא. מספר ו בוצע .5

 ה לעיל. ראה מענ  .6

 לא התבצעו פעולות מבצעיות. .7

אין בכך כדי ללמד על   ₪. מובהר כי 835,000 -כשולמו  .8
ואין החברה מתחייבת    היקף ההתקשרות הצפויה

 . להיקף שירות/כספי כלשהו
 

מיטלטלין כללי   .21 ומכירת  שחרור  אחסון,  אודות    -מידע 
 כלהלן:נבקש לקבל מידע 

 ? 2019כמה מיטלטלין אוחסנו בשנת  .1

 ?הממוצע משך האחסנה מה היה .2

בשנת   .3 החייבים  לידי  שוחררו  מיטלטלין  כמה 
2019 ? 

 ? 2019כמה מיטלטלין נמכרו בשנת   .4

נמכרו   .5 לא  אשר  מיטלטלין  עם  נעשה  מה 
  במכרז?

האם אחסון המיטלטלין כאמור לעיל התחלק   .6
 ?בין מספר זכיינים

 . כמה מאות .1

 חודשים.    3-4 -נה ממוצע כ משך אחס .2

 עשרות בודדות.  .3

 בודדות.  כמה מאות .4

 יובא לשיקול דעת החברה לאחר ניסיון מכירה אחד.  .5

 .קבלנים 2התחלק בין השירות   .6

 

מפרסם כללי   .22 התאגיד  לתחום   האם  מכרז  לראשונה 
 ?זה

 . השאלה אינה רלוונטית
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

 נבקש לקבל מידע כלהלן:  - כיום השירות ספקי כללי   .23

 ?הנדרש על ידכם מספק כיום את השירות מי .1

מספק  .2 השירות  ספקי  השירות  האם  את  ים 
 במכרז עיריית ת"א?  המבוקש מכוח זכיינות

 כמה שנים מפעיל התאגיד את הספקים הנ"ל?  .3

ש.י.ל.ת  , וארז סער שירותים משפטיים-צדוביץ .1
 הם הקבלנים.    שירותי גביה בע"מ

 השאלה לא רלוונטית.  .2

 השאלה לא רלוונטית.  .3

יצוין כי המידע המבוקש נדרש לצורך ניתוח נתוני   כללי   .24
מידע  המכרז   כי  לב  בשים  המחיר,  הצעת  וגיבוש 

קבלנים המספקים לכם את    2זה מצוי בידם של  
ככל  אשר  רבות,  שנים  מזה  המבוקש  השירות 

יובן מאליו  אשר  דבר  במכרז,  ישתתפו    -הנראה 
מהווה יתרון על פני יתר משתתפי המכרז(, על כן  

משתתפי    נבקש לכל  ולספק  לבקשתנו  להיענות 
 קש לעיל. המכרז את כל המידע המבו 

 הבקשה מתקבלת. ראה מענה לשאלות לעיל. 

אודה להבהרה כי חלה טעות ביום ההגשה אשר   כללי   .25
 ולא כיום א'.   1/11/2020נרשם כיום ג' בתאריך 

ליום    נידחה  הצעות   09/11/2020המועד האחרון להגשת 
 .12:00בשעה 

אודה להבהרה כי חלה טעות בנספח ד' ובו נרשם   15- כללי  .26
)לא קיים סעיף כזה( המתייחס בעצם  13.3סעיף   
 14.3לסעיף  

 הבקשה מתקבלת. מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 

תת סעיף    .27
30.7: 

בסיפא, לאחר המילים "ההסכם ונספחיהם", יש  
 להוסיף את המילים "על תיקוניהם". 

יועלו   המעודכנים  המכרז  של מסמכי  האינטרנט  לאתר 
 .החברה ויש להגיש הצעות על גבי מסמכים אלו

ת סעיף    .28
30.10 : 

הביטוחיים   "הכיסויים  המילים  לאחר  בסיפא, 
הנדרשים", יש להוסיף את המילים "למעט אלה  

 שהוגשו במסגרת שאלות הבהרה". 

הבקשה אינה מקובלת, מענה לשאלות הבהרה הינו נספח 
 למסמכי המכרז. 

סעיף    .29 תת 
5.2.3  –  

ביטוחי  
 הספק: 

 

את   .1 להחליף  יש  השלישית,  השורה  בסוף 
במילה  המילי דרישות",  "במלוא  ם 

 "בדרישות".

"על   .2 המילים  לאחר  הרביעית,  השורה  בסוף 
המילה   את  להוסיף  יש  נספחיהם", 

 "ותיקוניהם". 

 . הבקשה מקובלת, יתוקן .1

 
 

 הבקשה אינה מקובלת.  .2

  –  17סעיף    .30
על   ביטוח 

ידי  
 הספק: 

 

 ביטוח רכוש מעוקלים:  – 17.1.1תת סעיף   .1
ביטוח  בשורה השלישית, יש לתקן את סכום ה

ע"ס   ולהעמידו  בסיס    500,000הנקוב  על   ₪
 נזק ראשון.

 חבות מעבידים:  – 17.1.3תת סעיף   .2
בסוף השורה השנייה, יש    :17.1.3.1תת סעיף  

העובדים",   "כלפי  המילים  את  להחליף 
 במילים "כלפי עובדיו". 

 יות מקצועית: אחר – 17.1.5תת סעיף   .3
בכותרת, לאחר המילים "אחריות מקצועית",  

לה  חבות  יש  עם  "משולבת  המילים  את  וסיף 
 המוצר". 

 : 17.1.5.2תת סעיף   .4
יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו  

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  4,000,000ע"ס 
 : 17.2.3תת סעיף   .5

יש   נספחיו",  "על  המילים  לאחר  בסיפא, 
 "ותיקוניו". להוסיף את המילה 

 : 17.2.7תת סעיף   .6
א לתקן  יש  השנייה,  השורה  סכום  בסוף  ת 

₪ על    500,000הביטוח הנקוב ולהעמידו ע"ס  
 בסיס נזק ראשון. 

 :17.2.13-ו 17.2.12תתי סעיפים   .7

 הבקשה מקובלת.  .1

 
 . הבקשה מקובלת .2

 

האחריות   .3 שגבול  ובתנאי  משולב  ביטוח  לערוך  ניתן 
 ₪(.  2,000,000יהיה מכפלת הסכום הנקוב ) 

 

ע"ש   .4 יעמוד  ביטוח משולב  של  גבול האחריות במקרה 
2,000,000  .₪ 

 

ל .5 מענה  מקובלת,  אינה  הינו  הבקשה  הבהרה  שאלות 
 . נספח למסמכי המכרז

 

 הבקשה, מקובלת.  .6

 

 .רה התקבלה. אין שינוי בנוסח הסעיפיםההע .7
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

שאתם   למקרה  רלוונטיים  אלה  סעיפים  תתי 
מתן   לצורך  משנה  קבלני  מעסיקים 
כיסוי   ברשותם  כי  לוודא  עליכם  השירותים. 

י שאינו נופל מהנדרש מכם. בכל מקרה  ביטוח 
 כם.האחריות בגינם תחול עלי

  –  2נספח    .31
אישור  

ביטוחי  
 הספק: 

 

יש להוסיף את  "אש מורחב",  ב"סוג הביטוח"   .1
 המילים "לרכוש מעוקלים". 

זה,   .2 כיסוי  עבור  הביטוח  סכום  את  לתקן  יש 
 ₪   500,0000ולהעמידו ע"ס  

 . 311ודי הכיסויים, יש לגרוע קוד בק .3

ביטוח"   .4 עובב"סוג  בעמודת    דים""נאמנות   ,
,  303,  301"קודי כיסוי יש לגרוע את הקודים  

באשר    שאינם רלוונטיים לסוג ביטוח זה.  326
הגילוי  332לקוד   תקופת  את  לתקן  יש   ,

 חודשים בלבד.  6ולהעמידה על 

ביטוח"   .5 מקצועית", ב"סוג  לאחר    "אחריות 
אחריות מקצועית", יש להוסיף את  המילים "

   צר".המילים "משולבת עם חבות המו

יש   .6 האחריות",  "גבולות  בעמודת  בהתאם, 
ולהעמידו   הנקוב  האחריות  גבול  את  לתקן 

 ₪. 4,000,000ע"ס 

השירותים",ב" .7 הקוד    פירוט  את  להחליף  יש 
(088 ( במקומו  ולרשום  עבור  016(  שהינו   )

 גבייה וכספים.  

 הבקשה מקובלת.  .1

 

 קשה מקובלת. הב .2

 
 הבקשה מקובלת.  .3

 הבקשה מקובלת.  .4

 
 
 

 
לערוך   .5 האחריות  ניתן  שגבול  ובתנאי  משולב  ביטוח 

 ₪(.  2,000,000יהיה מכפלת הסכום הנקוב ) 

 

ע"ש    .6 יעמוד  ביטוח משולב  של  גבול האחריות במקרה 
2,000,000  .₪ 

 
 . הבקשה מקובלת .7

  3עמוד   .32
סעיף  

10.1: 

נספח   הנו  הביטוח  נספח  כי  אישורכם    2נא 
 א כפי שמצוין בסעיף. 2למסמכי המכרז ולא 

 .הבקשה מתקבלת

אופן    .33
הגשת  

ההצעה  
  3עמוד 
סעיף  

12.3.1  : 

למלא   יש  הניסיון  כי את הצהרות  נא הבהרתכם 
 כפי שמצוין בסעיף.  2ג-ו  1בנספח ג' ולא ג

 ד'.-יש למלא את נספחים ג' ו
 נוסח הסעיף יעודכן במסמכי המכרז. 

ניסיון    .34
מקצועי   

  4עמוד 
עיף  ס

14.2.1.1 : 

עבור   מעוקלים  מחסן  ניהול  כי  הבהרתכם  נא 
עסקינן    רשות הדרישה  על  עונה  קיים  בהסכם 

 כלומר, 

ככל שקיים הסכם בין הקבלן לרשות מקומית בו  
פעיל   והמחסן  וככל  מחסן  להחזיק  הקבלן  נדרש 
אם   גם  זה  בתנאי  עמידה  יש  אזי  העניין,  לטובת 

היה  הרשות לא אישרה בתקופה הנבחנת או שלא  
 צורך, לאחסן מעוקלים במחסן עסקינן.  

 ל בפועל של מחסן מעוקלים.  הדרישה הינה לניהו
. 

עובדים    .35
מקצועיים  

  5עמוד 
 : 19סעיף 

ד'   נא הבהרתכם כי מדובר בנספח ה ולא בנספח 
 כפי שמצוין בסיפא לסעיף 

 

עמידת  בחינת  לצורך  נספח  הינו  ד'  נספח  נדחית  הבקשה 
המ ואמות  הסף  בתנאי  'עובדים המציע  של  ידה 

בו מציין המצ  נספח  יע עבודות מקצועיים'. נספח ה' הינו 
והחברות ושירותים שניתנו על ידו עבור עיריית תל אביב  

 העירוניות. 
אופן    .36

שקלול  
רכיב  

האיכות  
   6עמוד 
 24.5סעיף 

ההסמכה   בעלי  המציע  עובדי  "כמות  מידה  אמת 
בעמוד   ד'  ונספח  דין"  פי  על  : מאחר  15הנדרשת 

 רז פתוח גם לחברות אשר מבצעות פעולות  והמכ

מסגרת גביה מנהלית על פי  נשוא המכרז עסקינן ב
)גביה(, נבקשכם לעדכן סעיף זה   פקודת המיסים 

 באופן שיאשר כי "בעל תפקיד" יכול להיחשב  

 לעיל.   1.2  כללית מס' ה הבהרהרא
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עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה  פירוט השאלה 

גם עובד של המציע, בין אם בהעסקה ישירה ובין  
בתעודת   מחזיק  אשר  חשבונית,  באמצעות  אם 

ש לאחר  מס  כלשהי  גובה  ברשות  לכך  מונה 
 והתעודה בתוקף במועד הגשת ההצעה.  

טופס    .37
הצעת  
מחיר   
  12עמוד 

  1נספח א 
 : 3מס"ד 

בתוך    הכלולים  הישובים  מהם  הבהרתכם  נא 
 . אזור "גוש דן"

 

 לעיל.  3ראה מענה לשאלה 

פריצת    .38
מנעול  

והחלפתו  
  51עמוד 

נספח יא'/  
להסכם,   6

 : 2.4סעיף 

והחלפתו תהא   מנעול  פריצת  פעולת  כי  נא אשרו 
 .רבליווי שוט

 

 הבקשה מתקבלת.

מכירת    .39
מיטלטלין  

  53עמוד 
נספח יא'/  

להסכם,   6
סעיף  
 ג':  3.2.4

  16נא אשרו כי התשלום בגין משלוח כאמור יהיה 
בנספח   המחיר  הצעת  בטופס  כמצוין  מע"מ   +₪

 ולא כפי שמצוין בסעיף זה.  1א

 

 .  הבקשה מתקבלת
 הסעיף יעודכן במסמכי המכרז.

 

ה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך  אין באמור במסמך הבהרות ז .3

 וההסכם. 

 נשמח להשתתפותכם.  .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                      
 

 צקי ליאור לנצ'י
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ  2010מי אביבים                                                                                        
 
 

 מכרז העתק: תיק  


