עיריית ערד  -גזברות העירייה

מסמך הבהרות מספר  2למכרז פומבי מספר 1/2022
לגביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות
שונים ושירותים נוספים עבור עיריית ערד
פרק א'  -כללי
 .1יש לצרף מסמך הבהרות מספר  2למסמכי המכרז כשהוא חתום והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההצעה.
 .2על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר אליהם תשוגרנה תשובות ו/או הבהרות העירייה תקינים עפ"י הרישום במסמכי
השאלות/ההבהרות שהעבירו לעירייה ולתקן המידע בדחיפות באם הוא שגוי .האחריות למסירת ווידוא הפרטים – על המציע
עצמו.
 .3פרטיכל זה מכיל את תשובות העירייה לשאלות מציעים פוטנציאליים וכן תיקונים להוראות המכרז שנקבעו ביוזמת
העירייה (במידה וקיימים).
 .4הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המ כרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז ובמסמכי הבהרות
שקדמו לו .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים
הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
 .5ההסכם שיחתם בין העירייה לזוכה יהיה כפוף למסמך זה על תיקוניו.
 .6מסמך זה יפורסם באתר האינטרנט העירוני בצמוד למסמכי המכרז.
 .6מסמך זה כולל  5עמודים.
פרק ב' – תזכורות ,הבהרות ותיקונים למכרז

 .1תאריך אחרון להגשת המכרז נקבע ליום  20/3/2022עד השעה .16.00
פרק ג' – תשובות לשאלות הבהרה של מציעים פוטנציאליים
מספר מספר
שאלה מסמך

עמוד

מספר
סעיף

מספר שאלת ההבהרה
סעיף
משנה

1
2

חלק א'

5

2

(ז)

תשובה

נבקש להעלות את המחיר ל  44%אחוז
וכן לקבוע מחיר מינימום של 30%

הבקשה נדחית.

הוראות הסעיף קובעות כי יש לפרט
בחלק ו' במסמכי המכרז את ההיקף
הכספי של העבודות נשוא המכרז לגבי כל
מזמין ומזמין בחתך שנתי ולכלול סיכום
של כל אחת מהשנים.
אולם ,הטבלה בחלק ו' אינה תומכת
בדרישתכם זו ,מהותה הוכחת הניסיון
הנדרש בתנאי הסף ,ואין בה עמודה
לפירוט היקפים כספיים.
יתירה מכך ,להבנתנו ,בטבלה יש לפרט
את הלקוחות העומדים בתנאי הסף ולא
1

מובהר כי למרות האמור במסכי
המכרז ,חלק ו' ישמש אך ורק לנתוני
הרשויות המהוות בסיס לעמידה
בתנאי הסף.
את הפרוט הנדרש בחלק ו' יש למלא
ולאשר רק בעבור הרשויות
המקומיות להוכחת העמידה בתנאי
הסף המפורטים בסעיף  1ה'.

מספר מספר
שאלה מסמך

עמוד

3

נספח 4
חלק ו'

חוו"ד
רו"ח

מספר
סעיף

מספר שאלת ההבהרה
סעיף
משנה
את כלל לקוחות המציע ומכיוון שאין
צורך בפירוט ההיקפים כספיים לרשויות
תנאי הסף ,דרישה זו מיותרת.
תנאי הסף הנוגע להיקפים הכספיים
(תנאי סף  2ה') חל על כלל לקוחות המציע
ולא רק על לקוחות תנאי הסף והוא מוכח
בנפרד באמצעות חו"ד רו"ח.
לפיכך ,נבקשכם להסיר את הדרישה
לפירוט ההיקף הכספי של כל רשות
מקומית בחתך שנתי ,כולל סיכומים
בחלק ו'.
3+4+6

.1

.2

רו"ח אינם מורשים לאשר נתונים
שאינם בתחום סמכותם .לפיכך ,בהמשך
לתשובות ההבהרה מתאריך 1.3.2022
המאשרות כי רו"ח אינו נדרש לתת
אישור לנתונים בטבלה ו' (שאף אינם
כוללים נתונים כספיים) ,נבקש להסיר
את סעיפים  3,4,6בחוות הדעת הנוגעים
לאישור הנתונים בטבלה.
לאור בקשתנו זו ,נבקש כי רו"ח יאשר
את תנאי סף (1ה') ,קרי ,מחזור כספי
שאינו נמוך מ 15 -מלש"ח לכלל לקוחות
המציע ,ע"ג דף הכולל לוגו של משרד
רו"ח ובהתאם לכללי לשכת רו"ח.

תשובה

את האישור בדבר המחזור העסקי
הכולל של המציע לכל לקוחותיו
ברשויות המקומיות ,לכל אחת
מהשנים  2018-2019המצורף אף
הוא בסופו של חלק ו' ,יש להעביר
ע"ג המסמך הנושא כותרת "חו"ד
רו"ח (ניתן לבצע ע"ג נייר לוגו של
הרו"ח)" ונושאו דיווח מחזור עסקי
שנתי לשנים 2018-2020

מאושרת
אינה
 .1הבקשה
לסעיפים אלה ואף לסעיף 2
בטבלה שבחלק ו' למרות
שהבקשה אושרה (בטעות)
במסמך הבהרות מספר .1
 .2נא ראו מענה לשאלה  2לעיל

4

חלק ט'

73

שורה
אחרונה

נבקש כי על טופס ההמלצה יוכלו לחתום
נושאי משרה נוספים ,רלוונטיים לפעילות
נשוא המכרז ,מלבד הגזבר (כדוגמת מנהל
החניה/הפיקוח ,מנכ"ל וכד') .גורמים
אלו עוסקים ישירות בקבלת השירות
נשוא המכרז מהמציע והם יכולים
להמליץ על איכות השירות ואיכות
המוצרים המסופקים על ידו

5

חלק יב'

77

13

6

חלק יב'

77

13

נבקש לקבוע מחיר מינימום סביר והגיוני הבקשה נדחית
של שיעור הפחתה מקסימלי שלא יעלה
על .15%
העמלה למרות האמור במסמכי המכרז,
את
להעלות
נבקשכם
המקסימלית ל ,25% -וזאת ע"מ לאפשר עמלת המקסימום על גביית קנסות
לסוגיהם תעמוד על שיעור של .18%
תמורה הוגנת לספק.

א'

למרות האמור במסמכי המכרז,
החתום על טופס האישור
וההמלצה יכול להיות גזבר
הרשות המקומית ,מנכ"ל או
מנהל מחלקת/אגף פיקוח ברשות
המקומית

מצ"ב בנספח למסמך זה כתב הצעה
מתוקן (חלק יב') אותו יש להגיש
במקום המסמך המקורי.

בכבוד רב,
רינה יוסף
גזברית העירייה

חלק יב'  -כתב ההצעה  -מתוקן
2

מכרז פומבי מס' 1/2022
גביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים
נוספים עבור עיריית ערד
לאחר שביקרתי בכל שטחי העבודה בהם תתבצענה העבודות נשוא המכרז ,לאחר שבדקתי היטב את כל תנאי המכרז כפי
שפורטו במכרז ,בהסכם ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,וכן לאחר שבדקתי את כל הוראות הדין ,התקנים
והנהלים החלים על אספקת שירותי הגביה נשוא המכרז ,ולאחר שהבאתי בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעתי זו
וקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז;
אני הח"מ ,מוסמך להצהיר ולחתום על ההצעה למכרז  1/2022בשם המציע ________________________ ,מצהיר כדלקמן:
 .1הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי ,וקיבלתי מנציגי עיריית ערד את
כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש הצעתי והתחייבויותיי ,ולא תהא לנו כל טענה כלפי עיריית ערד בקשר עם אי  -גילוי
מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .2אני מציע לספק לעיריית ערד את שירותי ה גבייה למיניהן ,לרבות הספקת תוכנת ניהול קנסות ואכיפת הגבייה של הקנסות
לסוגיהם ,בתמורה הנקובה בכתב ההצעה להלן [המחיר הגלוי וההפחתה].
 .3ידוע לי כי לא אחל במתן השירותים נשוא המכרז טרם שתומצא לידיי הזמנת עבודה חתומה כדין.
 .4ידוע לי ,כי שיעור ההפחתה יוצע בשתי ספרות לאחר הנקודה שיהיו שונות האחת מהשנייה.
ככל שלא יצוינו הספרות לאחר הנקודה ,תיחשב הצעתי כאילו הספרות לאחר הנקודה הינן .01
 .5ידוע לי כי שיעור התמורה המתקבל משיעור התמורה המרבי בהפחתת אחוז ההפחתה שיוצע על ידי ,יהווה את שיעור העמלה
הבסיסי/סופי  ,באופן שהתמורה לה אהיה זכאי תהיה בגובה אחוז העמלה המתקבל במכפלת הסכומים אשר ייגבו על ידי
בפועל,
 .6כן ידוע לי ,כי בנוסף לתמורה לעיל לא אהיה זכאי לשום סכום נוסף ו/או פיצוי בגין קיום מלוא התחייבויותיי על פי תנאי המכרז
וההסכם ,לרבות ביצוע כל המטלות ונשיאה בכל ההוצאות הכרוכות באלה ,למעט זכאותי לגביית הסכומים שפורטו בתנאי
המכרז וההסכם מאת החייבים בגין פעולות הגבייה.
 .7אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצון עיריית
ערד ו/או נציג מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל דין.
 .8אני מצהיר בזאת כי בתמורה המוצעת על ידי ,כלולים כל מרכיבי התמורה שתשולם לי על ידי עיריית ערד עבור מתן השירותים
על פי הסכם זה והמסמכים הנלווים ,לרבות כל עלות או הוצאה הדרושים לביצוע מיטבי של השירותים ,ולמעט המע"מ על פי
חוק.
 .9ידוע לי ,כי מדד בחינת ההצעות הינו שיעור ההפחתה ,וכי הצעה אשר משמעותה תוספת (שיעור הפחתה שלילי) – תיפסל!

 .10ידוע לי ,כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
 .11ידוע לי ,כי שיעורי העמלות ,כפי שמתקבלים מהצעתי זו ,יישארו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות ,וכי לא תשולם לי כל
תוספת בגין שיערוך ,ובכלל זה הצמדה למדד וכיוצ"ב.
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 .12ידוע לי כי כנגד ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן על פי תנאי המכרז (לרבות מפרט העבודות) וההסכם ,לרבות כל
הוצאה ,מס ,היטל ותשומה שיידרשו לשם ביצוען המיטבי של התחייבויות הקבלן הנ"ל ,ולמעט מע"מ ,תשולם תמורה כוללת
אשר תיקבע כעמלה באחוזים מהסכומים שייגבו על ידי בפועל ,אשר תחושב על פי הכללים הקבועים במסמכי המכרז.

.13

להלן הצעתי לשיעור העמלה הבסיסי/סופי:

שיעורי העמלה המקסימליים שנוקבת העירייה ,אשר עליהם יש לתת
אחוז הפחתה/הנחה אחיד:
א.

גביית קנסות לסוגיהם –  18 %מהגבייה בפועל.

ב.

שירות אופציונלי (לפי הזמנה מראש ובכתב) – גביית גביית ארנונה ותשלומי חובה שנצברו עד השנה האחרונה
שלפני שנת המס השוטפת  2.5 % -מהגבייה בפועל .מובהר ומודגש כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת
פרסום מכרז זה.

ג.

שירות אופציונלי (לפי הזמנה מראש ובכתב)  -תשלום בגין עובד אחד (הראשון) שיפעל ממשרדי העירייה
בביצוע האכיפה (קנסות או קנסות ותשלומי חובה אחרים) וכן בביצוע קבלת קהל – ( ₪ 5,000אין לתת שיעור
הפחתה בגין סעיף זה) .מובהר ומודגש כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

ד.

בגין כל עובד נוסף ,מעבר לעובד אחד ראשון ישולם סכום כפול מהסכום הרשום בסעיף ג' לעיל .מובהר ומודגש
כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

שיעור ההפחתה האחיד המוצע על ידי על שיעורי העמלה המקסימליים:
באחוזים:

_____._____%

במלים_________________________________ :
.14

כך לדוגמה ,באם שיעור ההנחה יהיה  ,10%הרי שהצעת הקבלן תהיה כדלקמן:
א .גביית קנסות לסוגיהם –  16.20 %מהגבייה בפועל.
ב .שירות אופציונלי (לפי הזמנה מראש ובכתב) – גביית ארנונה ותשלומי חובה שנצברו עד השנה האחרונה
שלפני שנת המס השוטפת  2.25 % -מהגבייה בפועל.

.15

על שיעור העמלה הסופי כאמור ,יתווסף מע"מ כשיעורו כחוק בעת ביצוע התשלום.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע

_________________ מס' ח.פ/.ת.ז ______________ .מס' טלפון ____________
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מורשי חתימה

___________________)1

חתימה______________________ :

 _____________________ )2חתימה ______________________ :
כתובת למשלוח הודעות__________________________________________________________ :

שם איש קשר  _______________________________ :טלפון נייד_____________________ :
כתובת דוא"ל________________________________________________ :
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