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 גזברות העירייה

 2202/1למכרז פומבי מספר   1מסמך הבהרות מספר 

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות  קנסותחובות בגין גביית ל

 עבור עיריית ערדשונים ושירותים נוספים 

 כללי -פרק א' 

 הווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההצעה. למסמכי המכרז כשהוא חתום והוא מ 1יש לצרף מסמך הבהרות מספר . 1

על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר אליהם תשוגרנה תשובות ו/או הבהרות העירייה תקינים עפ"י הרישום במסמכי . 2
על המציע  –שהעבירו לעירייה ולתקן המידע בדחיפות באם הוא שגוי. האחריות למסירת ווידוא הפרטים  ההבהרות/השאלות

 עצמו.

זה מכיל את תשובות העירייה לשאלות מציעים פוטנציאליים וכן תיקונים להוראות המכרז שנקבעו ביוזמת העירייה  מסמך. 3
 .(במידה וקיימים)

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז ובמסמכי הבהרות . 4
רז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים שקדמו לו. כל תיקון לסעיפי המכ

 הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 ההסכם שיחתם בין העירייה לזוכה יהיה כפוף למסמך זה על תיקוניו.. 5

 למסמכי המכרז. .  מסמך זה יפורסם באתר האינטרנט העירוני בצמוד6

 עמודים. 20. מסמך זה כולל 6

 תזכורות, הבהרות ותיקונים למכרז  –פרק ב' 

 .0061.עד השעה  0/3/20222נקבע ליום ו נדחה תאריך אחרון להגשת המכרז .1
 

 12.00עד השעה  8/3/2022 -שאלות הבהרה נוספות יש להגיש לא יאוחר מה .2
 

 

     פוטנציאלייםתשובות לשאלות הבהרה של מציעים   –פרק ג'  
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במכרז עסקינן נדרש הקבלן להעמיד לרשות     כללי 1
העירייה מערכות לניהול חיי הקנסות 

 לסוגיהם. 

האם הקבלן יידרש במסגרת ההסכם גם  .1
לביצוע הסבת נתונים מהמערכות 

 הפועלות כיום בעירייה?
האם מדובר בהסבה ממערכת אחת  .2

 ממספר מערכות שונות?

התשובה חיובית, כפי הרשום במסמך .1
 יד' סעיף ג'

 המערכות הפועלות כיום בעירייה:.2

 מטרופולינט -ארנונה ותשלומי חובה 
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פארק נט  - קנסות )חייבת בהסבה(ניהול 
 -שכולל גם את המערכת לגביה ואכיפה 

 מג"מ.

 לולה טק. -נים פווסניהול תווי חניה ומ

וכל מערכת אחרת שהעירייה תמצא 
כי יש לפעול עמה לשם ביצוע  לנכון

מיטבי של התחייבויות הקבלן עפ"י 
 הוראות המכרז.

ביחס לשירותי המוקד הטלפוני החיצוני     כללי 2
נא הבהרתכם כי המוקד יספק הנדרשים, 

שירותים רק ביחס לנושאים המטופלים ע"י 
חס לקנסות חלוטים או הקבלן כלומר, רק בי

  חובות שאינם שוטפים.

בנוסף, נודה קבלת נתונים ביחס לכמות 
השיחות הטלפוניות שהתקבלו ביחס לשירותי 

 2021הגביה בשנת 

המוקד הטלפוני יספק שירותים 

 בהתאם לכל חלופה הקיימת במכרז.

 

הנתונים אינם נמצאים בידיה של 

 העירייה ולא ניתן לכמתם.

 כי בתום תקופה ההתקשרות: נא הבהרתכם  5 16 חלק א' 3

הקבלן יקבל עמלתו גם ביחס  .1
לתשלומים שגבה בתקופת ההסכם 

החודשים  12ומועד פירעונם במהלך 
 לאחר תום ההסכם. 

 
 
הקבלן ימשיך בגביית החובות שהועברו  .2

 24לטיפולו בתוך תקופת ההסכם למשך 
חודשים נוספים וזאת על מנת למצות 

קים שהועברו אליו את טיפולו לגביית תי
 בחלקו האחרון של ההסכם. 

 
הקבלן יקבל את הוצאות הגביה  .3

שישולמו לעירייה ע"י החייבים ביחס 
לפעולות הגביה שביצע הקבלן ונשא 

חודשים מתום  12בעלויותיהן בתוך 
טיפולו בחובות עבור העירייה במסגרת 

 ההסכם.

מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לקבל  .1
 םגם ביחס לתשלומי עמלתו

בהמחאות מעותדות שתפרענה 
שגבה  בפועל לחשבון העירייה

בתקופת ההסכם ומועד פירעונם 
החודשים לאחר תום  12במהלך 
  .ההסכם

 
 הבקשה נדחית. .2

 
 
 
 

 הבקשה נדחית. .3
 

 

 

כי הוצאות צד ג' אשר יקוזזו  נא אישורכם 2ה 6 17 חלק א' 4
מהתמורה לקבלן הנן אך ורק ביחס לפעולות 

טיפולו בגביית  גרתשביצע הקבלן במס
החובות כלומר, אך ורק הוצאות הנגזרות 

 משירותיו במסגרת פקודת המיסים )גביה(. 

 ,קיזוז ההוצאות מהקבלן מדי חודש
יהיו בגין סכומים אותם תשלם העירייה 
לצדדי ג' בגין פעולות האכיפה הכוללות 

 תעפ"י ההתחייבויו שיבצע הקבלן
שלקח על עצמו עפ"י הוראות המכרז 

וכן מקנסות שיוטלו עליו )אם  הסכםוה
 .יוטלו(

-1.5א. 11 37 חלק ד' 5
1.6 

בסעיפים הללו מצוין כי חיוב החייבים ביחס 
לביצוע פעולת עיקול ברישום באמצעות 

ביקורים קודמים במען  2הדבקה לאחר 
ביקורים, יהא בסך  3כלומר, בסך הכול  החייב

 בלבד. ₪  80

בי כפי מהסך המר 50%-סך זה נמוך במעל ל
שמופיע בתקנות ובוודאי שאינו מכסה את 

 עלויות ביצוע הפעולה.

ביקורי גובה מס  3ברור כי ההוצאה בגין 
במען, במועדים שונים, עולה על העלות 

 עסקינן. 

ישתנה כדלקמן )התיקון  1.5סעיף 

 מודגש(:

"הדבקה של הודעה על ביצוע פעולה 
או  בכוח או עיקול מיטלטלין בפועל

תתאפשר רק  עיקול מיטלטלין ברישום
בביקור שלישי ולאחר שגובה המס 

במען שבוצע ביקור אחד קודם הוכיח* 
החייב בהם לא התאפשר לו להיכנס 

יה אף אחד בנכס/ לנכסי החייב/ לא ה
נתקל בהתנגדות וכיוצ"ב.  )*נדרשת 
הוכחה פוזיטיבית על ביקור בנכס, 
לרבות צילום ואין די בהצהרה של גובה 

 "המס/הארנונה!(.
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נודה אישורכם כי החייב יחויב בעלות 
הישירה בגין ביצוע הפעולה כנדרש ולא יותר 
מההוצאה המרבית המופיעה בתקנות לביצוע 

 פעולות גביה. 

החייבים יחויבו בהוצאות אכיפה כפי 
המפורט במסמכי המכרז וברישא 

 לתשובה זו.
 

מד להבנתנו, הנדרש כמפורט בסעיף זה עו 6א. 11 38 חלק ד' 6
בפקודת  2011תשע"א  8בניגוד לתיקון מספר 

המיסים )גביה( ביחס לתרחישים בהם נדרשת 
 הרשות לשלוח הודעה לסרבן. 

 נודה בדיקתכם ועדכון הדרישה לפי הצורך. 

 האמור בסעיף זה לא ישתנה.

עמוד  חלק ו' 7
61 

נבקש לתקן ולציין כי תוקפה של הערבות עד   ח'1סעיף 
 10.06.2022ליון 

שר. תוקף ערבות הבקשה הינו עד מאו

10/6/22. 

עמוד  חלק ו' 8
61 

הדרישה לצרף את הטבלה ע"ג מסמך הנושא   2סעיף 
לוגו רואה חשבון אינה ברורה ונראה כי נפלה 

צוין  64טעות סופר, שכן בחו"ד רו"ח בעמ' 
כי חלק ו' יסומן בחותמת רואה  3בסעיף 

 זיהוי בלבד. ורךהחשבון לצ
רכם כי התצהיר בחלק ו' אי לכך אנא אישו

ובצירוף חו"ד יוחתם בחותמת רואה החשבון 
טבלת הנתונים לא כי ו 64רו"ח כנדרש בעמ' 

 תצורף ע"ג דף לוגו של רואה החשבון

 הבקשה מאושרת.

 -חלק ו'  9
 חו"ד רו"ח

נבקש לתקן ולציין כי מס' המכרז הינו   1סעיף  64עמ' 
1/2022. 

 אכן טעות סופר. יש לתקן את מספר

המכרז בעט )או בהדפסה( למספר מכרז 

1/2022. 

 –חלק יג'  10
 ההסכם

עמ' 
108 

 מסמך ו'
 13סעיף 

 ה'2
 ו'2
 ז'2

הסכומים שקבועים בסעיפים הללו ביחס 
להוצאות שיושתו על החייבים בגין השתתפות 
שוטר בשכר אינן עולות בקנה אחד עם שכר 
השוטרים, גם במידה ופעולת העיקול בפועל 

תיקי חובות ביום  4חה כנגד תבוצע בהצל
 עבודה.

נודה קביעתכם כי עלות השוטרים אשר 
תושת על החייבים תהא בהתאם לעלות 
שוטרים בפועל כפי שתקנות הוצאות גביה 

 מרביות קובעות. 

 ז':-ו'-ה' 2להלן תיקון כולל לסעיפים 

"במידה ועלות השוטר/ים ליום עבודה 
עיקולי  5אחד בגין ביצוע לפחות 

ן בפועל, תעלה על הסכומים מיטלטלי
המפורטים בסעיפים אלה, יחויב או 

מהעלות הכוללת  20%ייגבה מכל חייב 
של השוטר/ים שיפעל/ו בביצוע עיקולים 
אלה. על הקבלן להציג קבלה על תשלום 
למשטרת ישראל בגין השאלת 
השוטר/ים עבור פעילות אכיפה עבור 

 עיריית ערד".

 –חלק יג'  11
 ההסכם

128-
137 

לשם הכנת הצעתנו, נודה השלמת נתונים   סמך טו'מ
 אשר אינם עולים מהנתונים שבחלק זה:

מהו סך גביית קנסות חלוטים שנגבו בכל  
 2019-2021אחת מהשנים 

)בסוף(  25+  24+  23נא ראו סעיפים 

 .136-137בעמ' 

 –חלק יג'  12
 הסכם

עמוד 
90 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  .1 א' 35
, יש לגרוע את המילה "הקבלן יהיה"

"לבדו". בהמשך, לאחר המילים "כלפי 
העירייה", יש להוסיף את המילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".
בשורה החמישית, לאחר המילים  .2

"בביצוע השירותים", יש להחליף את 
המילים "ו/או בקשר לשירותים", 

 במילים "ו/או בגין השירותים".

נא ראו , בכל הקשור לביטוח, את 

הנספחים המצ"ב בסוף  שני

 מסמך זה:

חלק  -במסמך ההבהרות  2נספח 

התחייבויות למחלקת  –ד' 

 הביטוח
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ספח נ -במסמך ההבהרות  3נספח 

 אישור קיום ביטוחים –ב' 

 –חלק יג'  13
 הסכם

עמוד 
90 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן  ב' 35
יהיה", יש לגרוע את המילה "לבדו". בהמשך, 

"כלפי העירייה", יש להוסיף  לאחר המילים
 את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

 כנ"ל

 –חלק יג'  14
 הסכם

עמוד 
90 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לגבי  .1 ג' 35
נזקים כאמור", יש להוסיף את המילים 

 "למעט כלפי מזיק בזדון".
בתחילת השורה השלישית, לאחר  .2

המילים "ושכ"ט עו"ד", יש להוסיף את 
"כפוף להוכחת חבותו החוקית  המילים

של הקבלן והיקפה". בסוף השורה, 
לאחר המילים "על חשבונו", יש להוסיף 
את המילים "ככל שהאירוע בתחום 

 חבותו החוקית של הקבלן".

 כנ"ל

 –חלק יג'  15
 הסכם

עמוד 
90 

בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים  .1 ד' 35
"מכוח הסכם זה", יש לגרוע את המילים 

 מכל סיבה אחרת"."ו/או 
בסיפא, לאחר הצילים "כאמור לעיל",  .2

יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה 
 יום מראש". 14לקבלן הודעה בכתב של 

 כנ"ל

 –חלק יג'  16
 הסכם

עמוד 
90 

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים  א' 36
 "כל דין", במילה "דין".

 כנ"ל

 –חלק יג'  17
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

שורה הראשונה, לאחר המילים "יהיה ב .1  1
אחראי", יש להחליף את המילים 
"באופן בלעדי", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
בשורה השלישית, לאחר המילים "עקב  .2

כך", יש להוסיף את המילים "כפוף 
להוכחת חבותו החוקית של מפעיל 

 שירותי הגבייה והאכיפה והיקפה".

 כנ"ל

 –חלק יג'  18
 הסכם
 ב' נספח

עמוד 
97 

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", יש   2
להוסיף את המילים "אולם הפטור מאחריות 

 לא יחול כלפי מזיק בזדון".

 כנ"ל

 –חלק יג'  19
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

בסוף השורה השלישית, לאחר המילים   3
"ממתן השירות", יש להוסיף את המילים 

 "."כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה

 כנ"ל

 –חלק יג'  20
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

בשורה השנייה, לאחר המילים "הגבייה  .1  4
והאכיפה ממנה", בגין אירוע שבתחום 
חבותו של מפעיל שירותי הגבייה 

 והאכיפה".
בסיפא, לאחר המילים "לצד שלישי  .2

כלשהו", יש להוסיף את המילים "כפוף 
לשליחת הודעה בכתב למפעיל שירותי 

 יום מראש". 14האכיפה של הגבייה ו

 כנ"ל

 –חלק יג'  21
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

בתחילת השורה השנייה, יש לגרוע את   6
 המילים "לשביעות רצונה של המזמינה".

 כנ"ל

 –חלק יג'  22
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את   8
המילים "בפוליסת הביטוח", במילים 

 ונטיים בפוליסות הביטוח"."החלקים הרלו

 כנ"ל

 –חלק יג'  23
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
97 

בשורה השנייה, יש להחליף את המילים  .1  10
 "כל דין", במילה "דין".

בסיפא, יש להחליף את המילים "הסכם  .2
 זה", במילים "נספח ביטוח זה".

 כנ"ל
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מספר 

 שאלה

מספר 

 מסמך

מספר  עמוד

 סעיף

מספר 

סעיף 

 משנה

 תשובה שאלת ההבהרה

 –חלק יג'  24
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
98 

 בשורה השנייה, לאחר המילה .1  12
"העתקים", יש להחליף את המילים 
"הסכם זה ו/או על פי דין", במילים 

 "נספח ביטוח זה".
בסוף השורה השלישית וברביעית, יש  .2

לגרוע את המילים "ואשר אינם נכללים 
במסגרת נספח "אישור ביטוחי מפעיל 

 שירותי הגבייה והאכיפה".
בסיפא, יש להחליף את המילים "הסכם  .3

 טוח זה".זה", במילים "נספח בי

 כנ"ל

 –חלק יג'  25
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
98 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "למען   13
הסר", יש להוסיף את המילה "ספק", ולגרוע 
את המילים "מפעיל שירותי הגבייה 

 והאכיפה".

 כנ"ל

 –חלק יג'  26
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
98 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או אי   14
 להוסיף את המילים "בתום לב".קיום", יש 

 כנ"ל

 –חלק יג'  27
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
98 

בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין",   16
 במילה "דין".

 כנ"ל

 –חלק יג'  28
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
98 

בשורה הרביעית, לאחר המילים  .1  18
"כאמור יוחזר", יש להחליף את המילה 

 "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".
בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך  .2

אחרת", יש להוסיף את המילים "כל 
הנ"ל מותנה בשליחת הודעה בכתב 

 14למפעיל שירותי הגבייה והאכיפה של 
 יום מראש".

 כנ"ל

 –חלק יג'  29
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "בדבר   20
 אחריותו", יש לגרוע את המילה "הבלעדית"

 כנ"ל

 –חלק יג'  30
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "שתופקנה   21
על ידו", יש להוסיף את המילים "בין השאר". 
בסוף השורה, יש לגרוע את המילים 

 "ופרוייקט זה בלבד".

 כנ"ל

 –חלק יג'  31
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הרביעית, יש לגרוע את המילה   22
 "חקירות".

 לכנ"

 –חלק יג'  32
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "של   23
המזמינה", יש להחליף את המילים "כמפורט 
ברישא למסמך זה", במילים "היה ותיתבע 

 בגין אחריותו של". 

 כנ"ל

 –חלק יג'  33
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים  1 24
 סך", במילים "על סך"."שלא יפחת מ

 כנ"ל

 –חלק יג'  34
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "אחריות  3 24
מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב 
עם חבות המוצר". בהמשך, יש לתקן את גבול 
האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס 

 למקרה ולתקופת ביטוח.₪  8,000,000

 כנ"ל

 –יג'  חלק 35
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, יש לתקן את הסכום  .1 5 24
על ₪  500,000הנקוב ולהעמידו ע"ס 

 בסיס נזק ראשון.
בסיפא, יש להחליף את המילים  .2

"שישועבד לטובת המזמינה", במילים 
"פיצוי בגין נזק לרכוש מעוקלים יועבר 

 למזמינה".

 כנ"ל

 –חלק יג'  36
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים  6.1 24
"לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים למועד 

 כנ"ל
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מספר 

 שאלה

מספר 

 מסמך

מספר  עמוד

 סעיף

מספר 

סעיף 

 משנה

 תשובה שאלת ההבהרה

תחילת הביטוחים", במילים "הינם על פי 
 ".2016תנאי מגדל ביט 

 –חלק יג'  37
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
99 

בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "וכל  6.2 24
הבאים מטעמם", יש להוסיף את המילים 

 "היה ותיתבע".

 כנ"ל

 –חלק יג'  38
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
100 

בתחילת השורה הראשונה, יש להחליף את  6.3 24
המילים "בכל הפוליסות לעיל", במילים "בכל 

 פוליסות החבות".

 כנ"ל

 –חלק יג'  39
 הסכם

 נספח ב'

עמוד 
100 

בתחילת השורה הראשונה, יש להחליף את  6.4 24
לעיל", במילים "בכל  המילים "בכל הפוליסות

 פוליסות הרכוש".

 כנ"ל

 –חלק יג'  40
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

סוג ביטוח 
 צד ג':

 

 כנ"ל 318בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  

 –חלק יג'  41
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

סוג ביטוח 
חבות 

 מעבידים:

 .318בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  

 

 "לכנ

 –חלק יג'  42
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

סוג ביטוח 
אחריות 

 מקצועית:

 

לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש  .1 
להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 

 המוצר".
בעמודת "גבולות האחריות", יש לתקן  .2

את גבול האחריות המשולב הנקוב 
למקרה ₪  8,000,000ולהעמידו ע"ס 
 ולתקופת ביטוח.

עמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע את ב .3
 .312, 318, 307, 311הקודים 

 כנ"ל

 –חלק יג'  43
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

סוג ביטוח 
נאמנות 
 עובדים:

 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע את  
 311, 328, 326, 325, 318, 309, 307הקודים 

 כנ"ל

 –חלק יג'  44
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

סוג ביטוח 
רכוש 

 מעוקלים:

 

בעמודת "סכום הביטוח", יש לתקן את  .1 
סכום הביטוח הנקוב ולהעמידו ע"ס 

500,000 .₪ 
בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע את  .2

 .331הקוד 

 כנ"ל

 –חלק יג'  45
אישור 

קיום 
 ביטוחים

עמוד 
101 

", יש לגרוע את הקודים פירוט השירותיםב"  
093 ,035 ,0025. 

 

 כנ"ל

46  

1-2 1 

א', ב', 

 ג' 

קרי, "המציע )או קבלן  4נבקש כי הוראה ס' 

משנה של המציע או חברת אם או חברת נכדה 

או חברת אחות(" תחול גם על סעיפים א' + ב' 

 לעמידה בתנאי הסף. 

 הבקשה נדחית.

חייב להיות מובהר כי מגיש ההצעה 

מציע העומד בתנאי הסף במכרז בכל 

אשר  בייההקשור לניסיון באכיפת ג

עומד בין השאר בתנאי של אפשרות 

הספקה והפעלה של תוכנת ניהול חיי 

הקנסות השונים ואכיפת הגבייה 

 מחייבי הקנסות.

47  

 ג 13 77

נבקש להבהיר האם התמורה עבור השירות 

האופציונאלי )עובד נוסף המצוין בסעיף( הינה 

 הבקשה נדחית.
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מספר 

 שאלה

מספר 

 מסמך

מספר  עמוד

 סעיף

מספר 

סעיף 

 משנה

 תשובה שאלת ההבהרה

בנוסף להתחייבות המציע לספק עובד אשר 

 תוך אחוז הגבייה הכללי. תמורתו משוקללת ב

ככל והתשובה חיובית, נבקש כי במידה 

והמציע יידרש לספק עובדים נוספים כמפורט 

₪   12,000ד אזי, ישולם סכום של 13בסעיף 

 בעבור כל עובד נוסף. 

48  

77 13  

מחישוב ראשוני, נמצא כי אחוז העמלה אינו 

 .........סביר

אחוז וכן  44%ל נבקש להעלות את המחיר 

  ....... 30%לקבוע מחיר מינימום של 

 הבקשה נדחית.

49  

77 13  

נבקש כי עלויות של הלבשת פרטים במשרד 

₪  4.57התחבורה יתומחרו בנפרד )עלות של 

 לטרנזקציה( 

הבקשה נדחית. עלויות אלו חושבו 

 בעמלת הגבייה.

50  

77 13  

נבקש כי העלויות של אימות נתוני משרד 

 ים יתומחרו בנפרד. הפנ

הבקשה נדחית. עלויות אלו חושבו 

 בעמלת הגבייה.

51  

77 13  

נבקש כי העלויות משלוחי הודעה בדואר רגיל  

 יתומחרו בנפרד.

הבקשה נדחית. הקבלן יגבה מהחייב 

את הוצאות האכיפה בגין התראה 

 ראשונה כרשום במסמכי המכרז.

52  

77 13  

דעות בדואר נבקש כי העלויות על משלוח הו

 רשום יתומחרו בנפרד. 

הבקשה נדחית. הקבלן יגבה מהחייב 

את הוצאות האכיפה בגין התראה שנייה 

 כרשום במסמכי המכרז.

53  

77 13  

נבקש כי העלויות של לשכת שירות לעיקולי 

 בנקים.  

 השאלה לא ברורה.

54  

77 13  

נבקש כי עלויות עיקולי בנקים יתומחרו 

 בנפרד.  

 

נדחית. הקבלן יגבה מהחייב הבקשה 

את הוצאות האכיפה בגין עיקולי הבנק 

 כרשום במסמכי המכרז.

55  

77 13  

טלטלין יתומחרו ינבקש כי עלויות עיקולי מ

 בנפרד.

הבקשה נדחית. הקבלן יגבה מהחייב 

את הוצאות האכיפה בגין עיקולי 

 מיטלטלין כרשום במסמכי המכרז.

56   
מיום פרסום בשל סד הזמנים המצומצם   

המכרז ועד להגשתו ובשל הרצון להיערך 

כדבעי, נבקש לקבל דחיה בת שבוע ימים 

 להגשת מסמכי המכרז.

 ראו האמור בפרק ב' לעיל.

57  2 
נבקש להקל בתנאי הסף לפי אחת מהחלופות  ד 1

 הבאות:

ג' להפחית את מספר  1בדומה לסעיף  -

 . 2-הרשויות ל

כרח לאפשר שירותי קבלת הקהל גם לא בה -

 במשרדי הרשות .

הבקשה מתקבלת. תנאי הסף החדשים 

 למסמך זה. 1מפורטים בנספח 

חלק ו'  -למסמך זה  4כן מצורף בנספח 

שתתף וחוו"ד רו"ח מתוקן הצהרות המ

אותו יש להגיש במקום המסמך המקורי 

 שבמסמכי המכרז.



8 
 

מספר 

 שאלה

מספר 

 מסמך

מספר  עמוד

 סעיף

מספר 

סעיף 

 משנה

 תשובה שאלת ההבהרה

לזקוף לניסיון גם את  שירותי קבלת קהל  -

בנושא גביית חובות עבר לפי פק' מיסים 

לעיל, שכן אין בס"ק ב' )גביה( המפורטים 

 הבדל מהותי בפעילות.

58  2 
נבקש כי נתוני הלמ"ס יהיו נכונים לתאריך  ז 1

31.12.20. 

ז' ישתנה בסופו  1מקובל.. סעיף 

 כדלקמן:

".... מובהר כי לעניין סעיף זה ויתר 

תנאי הסף כמות התושבים תילקח 

מנתוני הלמ"ס נכון לתאריך 

כפי המופיע באתר  31/12/2020

 האינטרנט של הלמ"ס".

59  2-3 
נבקש שלא לפרט את ההיקף הכספי מאחר  ז 1

 ואינו חלק מתנאי הסף ו/או מניקוד האיכות

ההיקף הכספי הוא חלק מתנאי הסף. נא 

 .3ראו תנאי הסף בסעיף ה' בעמוד 

60  9 
 2סעיף 

 -בטבלה 

אמת מידה 

של איכות 

 התוכנה 

וט ומדדים של כל רכיב וכן, נבקש להציג פיר 

 כיצד מתבצעת החלוקה.

בשיעור  לאיכות התוכנהאמת המידה 

 נקודות( 30נקודות )מתוך  25עד של 

בנוי ".... עפ"י התרשמות הוועדה  יהיה

המקצועית לבחינת התוכנה" וזאת על 

בסיס כל האמור בסעיף זה בטור "אופן 

 . יד' ובנספח הבחינה"

הבדיקה אות תוצההמלצות ואיכות בגין 

להן נותן המציע שירותים  תיומול הרשו

 – ואשר חתמו על האישורים וההמלצות

 נקודות(. 30נקודות )מתוך  5 יוענקו עד 

61  77 
הסכום הנקוב לעובד הראשון אינו מכסה את  ג 13

 עלות המעביד אף לשכר מינימום.

לפיכך, נבקשכם להעלות את התמורה לספק 

 שכר מינימום(. )עלות ₪  7,000 -לפחות ל

למרות האמור במסמכי המכרז, לרבות 

, ככל  3ג'  1האמור בחלק ב' סעיף 

שהעירייה תבקש להפעיל חלופה  זו של 

העסקת עובד במשרדי העירייה, יעמוד 

התשלום לעובד הראשון על סך של 

6,000 .₪ 

מובהר כי סכום זה נקבע בהנחה שבכל 

מקרה הקבלן מעסיק במשרדיו עובד 

לביצוע כל בנדרש ממנו  בחצי משרה

 במכרז ובהסכם.

 

   
   
                                                                                                                                                

 בכבוד   רב,

 רינה יוסף                                                                                                                               

 גזברית העירייה                                                                                                                              
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 (18השינויים מודגשים בגודל הכיתוב )פונט  -    1נספח 

 רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

 בעלי ניסיון העומדים בכל התנאים דלהלן:  .1

 

לפי פקודת המסים  יפהואכ וביצוע הליכי גביהחובות  תשירותי גביי 2020-8201העניקו בכל אחת מהשנים  (א

ו/או בתי המשפט המוסמכים, בגין  רשויות מקומיותשהוטלו על ידי קנסות  שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

, דיני איכות 1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -עבירות על חוקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

רשויות מקומיות לפחות אשר מספר  2חלקם, עבור כולם או וכיו"ב עבירות,  ,עבירות מנהליות הסביבה,

  .לפחות )לכל אחת( 20,000תושביהן הינו 

 .להלן בחלק ט'כן ו בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

לפי פקודת המסים  ואכיפה וביצוע הליכי גביהחובות  תשירותי גביי 2020-8201העניקו בכל אחת מהשנים  (ב

רשויות מקומיות לפחות אשר מספר  2עבור , ארנונה ותשלומי חובה אחרים שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

  .לפחות )לכל אחת( 20,000תושביהן הינו 

 .להלן בחלק ט'כן ו בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם  (ג

לה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה( שהינו בעל ותק ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות שיתוף פעו

 (, בהפעלתו של מוקד טלפוני אנושי המספק שירותי מענה טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים2018-2020)

ותשלום  פעולות של ברורים 2,000רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שנתי של לפחות  2 –בכרטיס אשראי ב 

  .באמצעות כרטיסי אשראי במצטבר, בכל אחת מהשנים

 .להלן בחלק ט'כן ו בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

ניהול ותפעול של שיחות טלפוניות מתקבלות ויוצאות במוקד אחד  -לעניין תנאי זה, "מוקד טלפוני אנושי" הינו 

תקדמת )לרבות קשר ישיר לחברות אשראי וסליקה( הכוללת לברורים ותשלומים, שפעילותו מבוססת על טכנולוגיה מ

 לרישום פניות החייבים.   crmמערכות טכנולוגיות הכוללות את כל סוגי המערכות הבאות: מרכזיית טלפוניה ומערכת 

, במסגרת התקשרות עם רשות מקומית כמשמעה בס"ק )א( לעיל, 2020-8201העניקו בכל אחת מהשנים  (ד

ושא גביית חובות עבר לפי פק' מיסים )גביה( בנושאים המפורטים בס"ק א' לעיל, במשרדי בנ שירותי קבלת קהל

עבור הרשות  ,במשרדים חיצוניים למשרדי רשות המקומיתאו  המקומית הרשות

 20,000רשויות מקומיות לפחות שמספר תושביהן הינו  (2תי )לש המקומית, בשטח שיפוט הרשות המקומית

  לפחות.

 להלן בחלק ט'כן ו בחלק ו'באמצעות הנדרש  תנאי זה, יוכח

המחזור הכספי של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות, לכל אחת  (ה

 לפחות )כולל מע"מ(. ₪  15,000,000, על פי הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מסך של 2018-2020מהשנים 

 ח."ד רו"תנאי זה יוכח באמצעות חו

מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם  (ו

ים או בעל זכויות שימוש בתוכנה ייעודית לה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה( שהינו בעלשיתוף פעו

כן מתן דוחות באמצעות לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת תשלומים ו
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 20,000מסופונים יחד עם מערכות נלוות )להלן: "התוכנה"( אותה הפעיל בשלוש רשויות מקומיות בנות 

והכל עפ"י האמור בנספח הטכני של התוכנה במלואו, כפי המפורט בחלק  2018-2020תושבים לפחות, בשנים 

 יד' להלן. 

ובתוספת התקשרות עם צד ג' במידת  להלן בחלק ט'כן לק ו' ובח תנאי זה יוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל המציעה

 הצורך.

 וצרף את הקבלה למסמכי המכרז שהוגשו על ידו.המציע רכש את מסמכי המכרז  (ז

 עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.  -"רשות מקומית" משמע - לעניין סעיף זה ויתר תנאי הסף

חייב  בנפרד תים שפורטו לעיל  ניתנו במצטבר לרשות אחת, אך כל שירותמובהר כי לא נדרש כי כל השירו          

 רשויות לפחות. 2 -להינתן ב

כפי המופיע  2020לשנת מנתוני הלמ"ס נכון מובהר כי לעניין סעיף זה ויתר תנאי הסף כמות התושבים תילקח           

 הלמ"ס.באתר האינטרנט של 

 
על ההצהרה לכלול  .למסמכי המכרז 'ו בחלקו"ד רו"ח בנוסח המצורף להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה וח 

את ההיקף הכספי של העבודות נשוא המכרז לגבי כל רשות מקומית, בחתך שנתי, ולכלול סיכום של כל אחת 

 ( לחלק א'[.ז)2סעיף  ו. ]ראמהשנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז

 לחלק א' להלן.( ו)2 יףכנדרש בסעצירפו ערבות בנקאית  . 2 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בעבירה מסוג 'פשע',  10בעל שליטה בו לא הורשעו במהלך ו/או המציע  .3
למסמכי  '1ח בחלק, המפורטים 1977-וכן בעבירות שוחד, תקיפה, גניבה או סחיטה, על פי סעיפי חוק העונשין, תשל"ז

 יצוע עבירות אלו. המכרז, לרבות בקשירת קשר או בניסיון לב
 

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף הצהרה, במסגרת תצהיר ערוך כדין על פי פקודת הראיות ]נוסח חדש[, 
 למסמכי המכרז.  '1חבחלק בנוסח המפורט 

 
 . למסמכי המכרז '1חבחלק כהגדרתם בנוסח התצהיר המצורף  –"בעל שליטה" וכן סעיפי החוק לעבירות הרלבנטיות 

 

 קת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדי

 
על גבי   עותק מקור - בשני העתקים מלאיםלמסמכי המכרז(  יב'כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו )חלק 

עותק המקור, וימסור ועותק נוסף מצולם לאחר החתימות על  או הודפסו מאתר האינטרנט העירוני הטפסים שהומצאו לו

עליה חלקה במעטפה  0061:עד השעה  0/3/20222וזאת עד ליום עיריית ערד משרדי בש בלשכת מנכ"ל העירייה ידניתאותם 

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא  -)להלן  יירשם שם ומספר המכרז בלבד

 באמצעות מסירה ידנית.תובא לדיון. לא תתקבל כל מעטפה שלא 
 

יה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. מופנית יאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סט

 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

יות. הישות המשפטית ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפט
 הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.

נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את  מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז
 מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

באר הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים ב
 .שבע
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 2ספח נ

 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 

 

 כבודל

 מחלקת הביטוח

 עיריית ערד

 1/ 2022מס'  מכרזהנדון:  

 ערדעבור עיריית  לרבות שירותים נוספים דין עירוניים-גביית קנסות וגזריספקת שירותי ה   

 

כל  ולאחר מכן מדי שנה בשנה, ההסכםהנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת  ההסכםלצורך קבלת  .1

ומהווה חלק בלתי נפרד  הסכםבתוקף, אישור על קיום ביטוחים, בנוסח במצורף ל ערדן עיריית ביני לבי ההסכםעוד 

 ממנו , אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי. 

, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח "כל הסיכונים הכולל ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מעבידיםאישור ביטוח  ) א.

ו/או קבלני משנה  ערד( בהם מבוטחים מבצע העבודה "הקבלן" ו/או עיריית עובדים ותכספים", ביטוח נאמנ –

 ועובדיהם.

אישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד מהצדדים המהווים  ב.

 את "המבוטח" ועפ"י הנוסח הרצ"ב:

או בתוספת כל היא בדבר ביטול הפוליסות עקב אי "מוסכם ומוצהר בזאת, כי למרות כל האמור בפוליסה ו/

תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפוליסות על ידי החברה בתוקף סעיף ביטול הפוליסות, של תנאים הכלליים, 

 יום ממועד הביטול." 60לא יהיה לביטול הביטוח תוקף אלא אם נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום לפחות 

 

 הבאים :  בכל הפוליסות יכללו התנאים .2

 .ותאגידיה תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד העירייה א. 

 הקבלן והעירייה יכללו בשם המבוטח. ב. 

 סעיף אחריות צולבת. לייכלבכל הפוליסות   ג. 

 ד.             הפוליסות כוללות סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את העירייה.

 ל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה , בין על פי רצון הקבלן ובין על פי רצון המבטח , יעשה יכלי ה. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש. 60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לעירייה  

פוליסות  הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כקבלן לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם .3

 הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

 .ההסכםלמרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי  .4
 

 שם הקבלן __________________, חתימת הקבלן ____________________

 חותמים: _______________________________________________שמות ה

 כתובת ומספר טלפון : ________________________________________________________
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 3נספח 

 ב' נספח

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

ליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פו

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 

 עם מבקש האישור.תנאי באישור זה מיטיב 

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

ו/או תאגידים  ערדעיריית 

עירוניים ו/או חברות בנות  

 ו/או ועובדים של הנ"ל.

 שם

 

 מזמין שירותים☒ שירותים☒
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 אספקת מוצרים☐ 

 אחזקה☐

 תאחר :    שירותי גביי☐

הליכי גביה  וביצועחובות 

אספקת תוכנה ולרבות  לרבות

ו/או שירותים   מטלטליןל עיקו

 נלווים

 מזמין מוצרים☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

אחר ☐

_________________ 

 ת.ז./ח.פ.

____________ 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 , ערד 6הפלמ"ח 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

חלוקה לפי 

גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

הדורת ומ

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

מט סכום

 בע

אחריות כלפי צד 

 שלישי

ביט  

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  

 הרחב שיפוי 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

ויתור על תחלוף לטובת  093

 מבקש האישור .

 תביעות המל"ל 315

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 

אחריות 

 מעבידים

ביט  

______ 

  20,000,00

0     

ויתור על תחלוף מבקש  309 ₪ 

 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 

 ראשוניות  328

אחריות 

 מקצועית

 

גיש ** ניתן לה

בגבולות אחריות 

משותפים עם 

 חבות המוצר

        

 

 

 

ת. 

 רטרו: 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  ₪ 

 

 

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 

 מרמה ואי יושר  עובדים 325

עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח
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 ראשוניות 328 

 חודשים.   6קופת גילוי ת 332

 חבות המוצר

 

** ניתן להגיש 

בגבולות אחריות 

משותפים עם 

אחריות 

 מקצועית

 ביט 

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪ 2,000,000  

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 

 ראשוניות 328

 חודשים.   6תקופת גילוי  332

ביטוח רכוש, 

 ציוד ותכולה של

 מעוקלים

מלא ערך    ביט 

 הכינון

ויתור על תחלוף לטובת  309 ₪ 

 מבקש האישור 

 גניבה, פריצה ושוד 314

 –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור.

 ראשוניות 328

ויתור על תחלוף לטובת  309 ₪  100,000   ביט  נאמנות עובדים 

 מבקש האישור 

 ראשוניות 328

 ם.חודשי   6תקופת גילוי  332

ויתור על תחלוף לטובת  309 ₪  100,000   ביט  כספים

 מבקש האישור 

 –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור.

 ראשוניות 328

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 

 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 וכספים.גביה  016

 מחשוב 043

 ביטול/שינוי הפוליסה *

יום לאחר משלוח הודעה למבקש   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 4נספח 

 להדפיס בנפרד באם הטבלה שלהלן אינה מספיקה( רצוי/)ניתן רו"ח וחוו"דת המשתתף והצהר -' וחלק 

  

 כבוד,ל

 ועדת המכרזים

 ערדעירית 

 ערדעבור עיריית דין עירוניים לרבות שירותים נוספים -גביית קנסות וגזרי שרותיהנדון: 

 

מת, וכי _______ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את הא___אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ___ .1

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 

 –להלן ____ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )_______אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע __________

  (, ובהתאם מצהיר כדלקמן: המציע
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לפי פקודת המסים  ואכיפה וביצוע הליכי גביהחובות  תגביי שירותי 2020-2018המציע העניק בכל אחת מהשנים א. 

ו/או בתי המשפט המוסמכים, בגין עבירות  רשויות מקומיותשהוטלו על ידי קנסות  שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

ת עבירו , דיני איכות הסביבה,1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -על חוקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

לפחות  20,000רשויות מקומיות לפחות אשר מספר תושביהן הינו  2כולם או חלקם, עבור וכיו"ב עבירות,  ,מנהליות

 .להלן בחלק ט'ו בחלק ו'תנאי זה מוכח באמצעות הנדרש  .)לכל אחת(

מסים לפי פקודת ה ואכיפה וביצוע הליכי גביהחובות  תשירותי גביי 2020-2018העניק בכל אחת מהשנים המציע  .ב

רשויות מקומיות לפחות אשר מספר  2עבור , ארנונה ותשלומי חובה אחרים שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

 .להלן 'טבחלק בחלק ו' ובאמצעות הנדרש תנאי זה מוכח  .לפחות )לכל אחת( 20,000תושביהן הינו 

אחות שיש למציע הסכם  המציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה .ג

 שיתוף פעולה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה( הינו בעל ותק ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות

בכרטיס  (, בהפעלתו של מוקד טלפוני אנושי המספק שירותי מענה טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים2018-2020) 

פעולות של ברורים ותשלום באמצעות כרטיסי  2,000ל לפחות רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שנתי ש 2 –אשראי ב 

בחלק ו' תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש  .אשראי במצטבר בכל אפשרויות התשלום שפורטו לעיל, בכל אחת מהשנים

 .להלן בחלק ט'ו

קבלות ויוצאות במוקד ניהול ותפעול של שיחות טלפוניות מת -ידוע למציע כי לעניין תנאי זה, "מוקד טלפוני אנושי" הינו 
אחד לברורים ותשלומים, שפעילותו מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת )לרבות קשר ישיר לחברות אשראי וסליקה( הכוללת 

לרישום פניות החייבים.    crmמערכות טכנולוגיות הכוללות את כל סוגי המערכות הבאות: מרכזיית טלפוניה ומערכת 

 ק ו' ובחלק ט' להלןתנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש בחל

, במסגרת התקשרות עם רשות מקומית כמשמעה בס"ק )א( לעיל, 2020-2018המציע העניק בכל אחת מהשנים  .ד

בנושא גביית חובות עבר לפי פק' מיסים )גביה( בנושאים המפורטים בס"ק א' לעיל, במשרדי  שירותי קבלת קהל

 תיהמקומית בשטח שיפוט הרשות המקומית, לש עבור הרשותם חיצוניים למשרדי הרשות, הרשות או במשרדי

 בחלק ט'בחלק ו' ותנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש  לפחות. 20,000רשויות מקומיות לפחות שמספר תושביהן הינו 

 להלן

המחזור הכספי של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות, לכל אחת מהשנים  .ה

לפחות )כולל מע"מ(. תנאי זה יוכח ₪  15,000,000פי הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מסך של  , על2018-2020

 בחלק ו' להלן. ח"ד רו"באמצעות חו

מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם ה .ו

ים או בעל זכויות שימוש הינו בעלצ"ב הסכם שת"פ( מ –בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה  שיתוף פעולה אתו

בתוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת תשלומים וכן מתן דוחות 

 20,000רשויות מקומיות בנות  תיבאמצעות מסופונים יחד עם מערכות נלוות )להלן: "התוכנה"( אותה הפעיל בש

והכל עפ"י האמור בנספח הטכני של התוכנה במלואו, כפי המפורט בחלק יד'  2018-2020בשנים  תושבים לפחות,

 להלן. 

 ובתוספת התקשרות עם צד ג' במידת הצורך. בחלק ו' זה ובחלק ט' להלן וכח באמצעות תצהיר מנכ"ל המציעהמתנאי זה 

 והצעתו. המציע רכש את מסמכי במכרז והגיש את הקבלה על כך כחלק ממסמכי המכרז .ז

 .31/5/2022לטובת עיריית ערד שתוקפה עד ליום ₪  50,000המציע הגיש ערבות בנקאית מקורית בסך  .ח

 

דין -קנסות וגזרי ארנונה, תשלומי חובה שונים וכן פירוט הרשויות המקומיות עבורן סיפק המציע שרותי גבייתלהלן  .1

)יש להדפיס טבלה זו     ואנשי קשר התקשרותמהות ה, בפירוט 2020-8120במהלך השנים מהסוג נשוא מכרז זה, 

 :(ולהוסיף שורות באם נדרש
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שם        השנה    

 הרשות

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

א'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ב' לעיל  1סעיף 

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ג'  1סעיף  

 (V)סמן לעיל 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ד'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ו'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

איש קשר 

לאימות 

הפרטים 

 ותפקידו

 טלפון ישיר

לשולחנם או 

 נייד

שנת 

2018 

 

        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

שנת 

2019 
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שם        השנה    

 הרשות

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

א'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ב' לעיל  1סעיף 

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ג'  1סעיף  

 (V)סמן לעיל 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ד'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ו'  1סעיף  

 (Vלעיל )סמן 

 

איש קשר 

לאימות 

הפרטים 

 ותפקידו

 טלפון ישיר

לשולחנם או 

 נייד

 

 

 

        

 

 

        

שנת 

2020 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

הינו בהיקף כספי מצטבר שאינו נמוך  , מכלל פעולותיו ועסקיו ברשויות המקומיות בלבד,של המציעהעסקי  המחזור הכספי 

 . 2018-2020, בכל אחת מהשנים כולל מע"מ(לא ) ₪ 15,000,000 -מ

 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 המצהיר/החתימת 
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 אישור

 

 הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

 

 מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________שברחוב ____________________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים 

 ניהקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפ

 

 עו"ד                          

 מ.ר. ___________

 חותמת  חתימה

                                

    רו"ח חו"ד

 לכבוד,

 ועדת המכרזים

 ערדעירית 

 2020-2018מחזור עסקי שנתי לשנים דיווח הנדון: 

וכרואי החשבון של (, "המציעלהלן : ") _________________________________________כם ובקשת על פי בקשת

 לאחר בדיקת נתוני המציע על פי התקנים המקובלים בישראל, הרינו לאשר כדלקמן:המציע, 

 ולצרכים אלה בלבד.  2/2020הנתונים המופיעים להלן, הינם לצרכי השתתפות המציע במכרז  .1

מכל עיסוקיו המציע  של ההכנסות מחזור  2018-2020לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  בהתאם כי לדווח, הרינו .2

 .  כולל מע"מ ₪ 15,000,000אינו נמוך מסך של  השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות

 שניםכל אחת מהב המציע ברשויות מקומיות בלבד,ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות  .3

 . , המסומנת בחותמתנו לצרכי זיהוי בלבדעיל(' למסמכי המכרז לו)חלק  2018-2020 

  אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.הצהרה זו הינה באחריות המציע.  .4

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  .5

בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות  במטרה להשיג מידה סבירה של

 בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .

 לדעתנו, הצהרת המציע משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות המציע כאמור. .6

 

 בברכה
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______________       __________________ _____________________  ________________ 

 חתימה                           חותמת                                       תאריך                     חשבוןה הרואשם 

 

 

 

 

 

 

 

 


