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להעסקת קבלני הוצאה לפועל לשם גביית חובות  887/20מכרז פומבי דו שלבי מס'  -מציעים כנס פרוטוקול

 עבור מי אביבים

 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  התקייםהכנס 
 

 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת נוכחים מטעם 
 הכנסותמנהל מחלקת  - ועו"דקובי אסף, רו"ח 
  מנהלת מדור מכרזים והתקשרויות –עו"ד נטלי סניור 

 
 כללי .1

 להעסקת קבלני הוצאה לפועל לשם גביית חובות עבור מי אביבים לקבלת הצעות זעסקינן במכר 1.1
 "(השירותלהלן: ")

 איכות. 70%-מחיר ו 30% ןת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינואמ 1.2

להגיש הצעה נדרש להדפיס את  אשר מעוניין מציע. באתר האינטרנט של החברה פורסם המכרז 1.3
חתומה ונפרדת ואת טופס הצעת המחיר במעטפה בתוך מעטפה  םולהגיש למלא ,מסמכי המכרז

 . ואת שתי המעטפות לתוך מעטפה אחת מאגדת ממסמכי המכרז
 המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים ןיבעניטרנט על המציע להתעדכן באתר האינ

 .זה יפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות במכרז
 

 כמפורט: הנםים למכרז המועדלבקשת המציעים 
 .0015: בשעה 10/2020/20  -', הג ביום:  הבהרה שאלותאחרון להגשת  המועד
 .12:00 בשעה 11/2020/01 -', הא יום עד: הצעות להגשת אחרון המועד

 

ד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( ע
 את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.  תישקלנה.

 

אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא  1.4
 לחברתנוהעביר רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש ל

 במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה. 

 
 :ותהבהרמספר להלן  .2

הספק מתחייב לאחסן מיטלטלין שעוקלו על ידו להסכם   6.6תשומת לב המציעים כי בהתאם לסעיף  2.1
ולצורך כך יהיו לרשותו מחסן מקורה לאחסון מיטלטלין וכל רישיון הנדרש לשם כך הממוקם באזור 

לל) עד ראשון לציון בדרום (כולל) ועד יישובי בקעת אונו (כולל) במזרח ובמרחק שבין נתניה בצפון (כו
 .ממשרדי החברה (MAPS GOOGLE -ק"מ (בהתאם ל 40שלא יענה על 

, יש לצרפם למסמכי המכרז כאשר הנתונים הוזנו WORDד' למכרז יעלו לאתר כקבצי -נספחים ג' ו 2.2
 בהם באופן ממוחשב ולאחר מכן הודפסו.

 עד על גבי מספונים בהתאם לאמור במכרז.ובוצע ע"י הספק ותתהעבודה ת 2.3

 
  : החברהלהלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות  .3

 הפעולות שיש לבצע מבוססות על פקודת המיסים גביה ולא על חוק הוצאה לפועל? שאלה: .3.1

 

 נכון. הגבייה מתבצעת על פי פקודת המיסים גביה. תשובה:
 

יש פירוט לעניין ביצוע פעולות בגוש דן ומחוץ לגוש דן, נבקש הבהרה לעניין הכמויות במכרז  שאלה: .3.2
 בגוש דן ומחוצה לו וכן הגדרה לאיזור 'גוש דן'.

 

מענה לשאלה ינתן במסמך המענה לשאלות ההבהברה אשר יפורסם באתר האינטרנט של תשובה: 
 החברה.
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  מה גובה החובות בהן מבוקש מהקבלן לטפל? שאלה: .3.3

 

 ומעלה.₪  2,000החברה מעבירה חוב לטיפול הקבלן מסכום של  נכון למועד פרסום המכרז תשובה:
 

 לא ראיתי במכרז התייחסות לעיקול של רכבים, האם החברה לא מבצעת זאת? שאלה: .3.4

החברה מבצעת רישום עיקול באופן עצמאי ולא באמצעות הקבלן הזוכה וללא תפיסת  תשובה:
 הרכבים.

 
ו  9.13הרתכם לעניין תשלום עבור ימי האחסון של המעוקלים במחסן, סעיפים נבקש הב שאלה: .3.5

 להסכם מתייחסים לכך אבל אינם מובנים. 9.14

 
מענה לשאלה ינתן במסמך המענה לשאלות ההבהברה אשר יפורסם באתר האינטרנט של  תשובה:
 החברה.

 
ון בניהול מחסן מעוקלים, נראה כי נבקש הבהרתכם לעניין תנאי הסף המתייחס לניסי שאלה: .3.6

הוכחת העמידה בתנאי זה הינה באמצעות הודעה כי בוצע בפרויקט מסויים ולא מבוקשת שום 
הוכחה או פירוט של אופן ניהול המחסן ופירוט זה נדרש לצורך ניקוד האיכות מאחר והשירות 

 מבוקש.

 
שיג את מטרת האחסון עד החשיבות של ניהול מחסן מבחינת החברה הינו באופן שי תשובה:

מענה מפורט לשאלה ינתן במסמך המענה לשאלות למכירה של המטלטלין המעוקלים. יחד עם זאת 
  ההבהברה אשר יפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
נבקש הבהרה האם הוכחת עמידה בתנאי הסף הינה באמצעות חתימה על הנספחים והצהרת  שאלה: .3.7

 הרשות לה ניתן השירות ע"י המציע.המציע עצמו ולא נדרשת הוכחה מ

 
בנספחים ג' וד' למכרז המציע מצהיר על השירותים אשר נתן והמוכיחים את ניסונו לצורך  תשובה:

ניקוד האיכות ובחינת העמידה בתנאי הסף, בנספח נדרש המציע לציין גם את איש הקשר עבורו 
 ל ידי החברה.ביצע את השירות, בדיקת אמיתות הנתונים מתבצעת ככל הנדרש ע

 
 .2019נבקש הבהרה לכמות העיקולים אשר דרשו אחסון מטלטלין בשנת  שאלה: .3.8

 
מענה לשאלה ינתן במסמך המענה לשאלות ההבהרה אשר יפורסם באתר האינטרנט של  תשובה:
 החברה.

 
להסכם, בתוך כמה זמן נדרש הספק הזוכה להעמיד לרשות  6.6נבקש הבהרה לעניין סעיף  שאלה: .3.9

 .סן בגבולות הרשומים בסעיףהחברה מח

 
מענה לשאלה ינתן במסמך המענה לשאלות ההבהברה אשר יפורסם באתר האינטרנט של  תשובה:
 החברה.

 
לעניין הביטוחים, הכיסויים המבוקשים והמפורטים בנספח ובסעיף גבוהים מאוד נבקש  שאלה: .3.10

 לשנות את תנאי הביטוח ולהתאימם לשוק.

 
סמך המענה לשאלות ההבהברה אשר יפורסם באתר האינטרנט של מענה לשאלה ינתן במ תשובה:
 החברה.
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לגבי הדרישה לעבודה באמצעות מסופונים, נבקש הבהרה האם הם כבר קיימים ופועלים  שאלה: .3.11
 בחברה.

 
פונים בפיתוח. העבודה תבוצע באמצעות מסופונים החל מתחילת ההתקשרות וכיום המס תשובה:

 .עם הספק הזוכה
 

החברה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בהתאם לשיקול דעתה למכרז נרשם כי  24יף בסע שאלה: .3.12
הבלעדי ולבחור מספר זוכים. ההצעה/ות הזוכה/ות תהיה/נה ההצעה/ות בעל/ ות הניקוד המשוקלל 

, אנחנו מבקשים לדעת מראש לכמה ספקים עתידיים תפוצל הזכיה לכל היותר כדי הגבוה ביותר
 התאם.לשקלל את הצעת המחיר ב

 

הנושא הינו בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים אם לבחור זוכה אחד או יותר אך בכל  :תשובה
 זוכים במכרז. 2-מקרה לא יהיו יותר מ

 
 ויש לצרפו למסמכי ההצעה. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .4

                                                                                                                        
                

 בכבוד רב,

 
 : מציעים כנסקבלת פרוטוקול השתתפות והריני מאשר 

 
____________        __________        ____________          ______________ 

  חותמת                     ימהחת                תאריך                שם                            


