פברואר2018 ,

לכבוד
משתתפי מכרז 01-2018
מיקור חוץ לשרותי אכיפה ,שירותי הנהלת חשבונות גביה ופניות ציבור (משרד אחורי)
מסמך הבהרות מס' 1
.1

מס"ד

תאגיד מי הוד השרון בע"מ (להלן" :התאגיד") מתכבד להשיב לשאלות ובקשות
להבהרות אשר התקבלו במשרדיו בקשר עם המכרז שבנדון :

עמוד

סעיף

שאלה

תשובה

.1

4

3.4

נבקש לאפשר הצגת מועמד בעל ניסיון גם ברשויות
מקומיות ולא רק בתאגידי מים וביוב.

ללא שינוי

.2

4

3.4

נבקש לאפשר הצגת מועמד בעל ניסיון של שנתיים.

ללא שינוי

.3

5

3.5

נבקש לאפשר הצגת מועמד בעל ניסיון גם ברשויות
מקומיות ולא רק בתאגידי מים וביוב.

ללא שינוי

.4

5

3.5

נבקש לאפשר הצגת מועמד בעל ניסיון של שנתיים

ללא שינוי

.5

5

3.6

נבקש לאפשר הצגת מועמד בעל ניסיון של שנתיים.

ללא שינוי

.6

17

12.2

נוכח דרישות המכרז ובכללן העמדת  4עובדים תוך
הקצאת שני רכבים למנהל חשבונות הגביה ולמנהל
האכיפה (נספח ד' לחוזה ,ע'  ,)69העמדת תוכנת
אכיפה ,הפקדות בנק ועוד ,נבקש כי התמורה
המינימאלית והמקסימאלית יעודכנו בהתאמה לכל
הפחות ב.50%-

ללא שינוי

.7

17

12.5

עלויות כוח האדם שעל הקבלן להעמיד לצורך מתן
השירותים במכרז זה ,מהוות מרכיב משמעותי ביותר
העולה כדי  95%מהוצאותיו.
המנגנון אשר הוצע על ידכם ולפיו רק החל מהשנה
הרביעית להסכם תעודכן התמורה בשיעור מדד
המחירים לצרכן ,אינו נותן מענה הולם.
לאור זאת נא אישורכם כי שיעור התמורה יעודכן
בהתאם למדד המחירים לצרכן או לשיעורי תוספות
היוקר בהתאם לשיעורים עליהם יוסכם בהסכמים

הבקשה מתקבלת באופן בו
התמורה תעודכן בתום כל שנה החל
מתום השנה הראשונה.

קיבוציים לכל השכירים במשק ,הגבוה מביניהם.

6.1.21

.8

44

.9

45

.10

45

7.3

.11

47

11.2

.12

70

.13

10

7.1

2.1

5.7

נוכח היות ענין הוצאות האכיפה המנהלית תלוי ועומד
להכרעה בבית המשפט העליון ,נבקש לקבוע מנגנון
שיפוי לו יהא זכאי הקבלן במקרה בו החלטת בית
המשפט תוביל להפחתת תעריפי הוצאות האכיפה
מתחת לשיעורם המרבי הקבוע בתקנות המסים (גביה)
(קביעת הוצאות מרביות) .מנגנון שיפוי נהוג ומקובל
במכרזים מעין אלו.

התאגיד לא יקבע מנגנון ,אך במידה
ויהיה פסק דין שישנה את המצב
באון מהותי ייערך דיון בין הספק
הזוכה לתאגיד לקביעת מנגנון כזה

נא אישורכם כי עלותן של חקירות כלכליות וחוו"ד
משפטיות שיצורפו להמלצות מחיקה ,יהיו על חשבון
התאגיד.

עלויות אלה יהיו על חשבון
התאגיד ,ובלד שהתאגיד נתן
אישורו מראש לכל חקירה כלכלית
ו/או חו"ד משפטית

נא הבהרתכם אלו פעולות מנהליות שהן באחריות
הקבלן ועל חשבונו ,הנדרשות למחיקת החובות.

באחריות הקבלן לבצע את כל
הפעולות המינהליות למחיקת
חובות על ידי הצוות שמפעיל
במסגרת המכרז ,כל פעולה
הדורשת הפעלת גורם צד ג'
בתשלום נפרד על הקבלן לפנות
מראש לתאגיד ולקבל אישורו בכתב
לתשלום הוצאות צד ג' זה

הותרת האחריות הבלעדית על שמירת הכספים עד
וכולל להפקדתם בבנק ,אינה סבירה שכן עובדי הקבלן
מצויים במשרדי התאגיד .הוראות הסעיף קיצוניות
ונבקש לבטלן.

הסעיף ללא שינוי ,מובהר כי
החובות המוגדרות בסעיף הינן רק
לגבי הכספים שיקבל הקבלן
במהלך עבודתו עבור התאגיד

נא אישורכם כי החיוב בגין הליך רישום עיקול אשר
עקב נסיבות שאינן תלויות בגובה המס הודבק על דלת
החייב ,יהיה בתעריף המרבי כפי הקבוע בתקנות.

מאושר

על פי בקשתכם ,עלינו להגיש עותק על גבי מדיה
מגנטית ( )disk on keyמסמך סרוק בקובץ PDF
לרבות תוכן עניינים עם הפניה בלינק ממוחשב חד חד
ערכי לכל מסמך שהמציע נדרש להוסיף להצעתו,

מאושר

נא אישורכם כי ההפניות יעשו בלינק ממחושב
באמצעות הפניה ממסמך ( WORDתוכן העניינים)
למסמכי .PDF
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מסמך ו'2
+
מסמך ו'

 .1מסמך ו' -2טבלת לקוחות המציע -נבקש
לבטל את הדרישה לפירוט רשימת כל
הרשויות /תאגידי המים להם מספק המציע
שירות ולהסתפק בפירוט כל כמות אשר יש
בה כדי הוכחת עמידה בתנאי הסף ,ולחילופין
לאפשר למציע שיחפוץ בכך להציג עד
10רשויות /תאגידי מים במסמך ו' . 2

 .1יש להציג לפחות  10רשויות
בכפוף לכך שלמציע קיימים
לפחות  10לקוחות .במידה
ולמציע קיימים פחות מ 10
רשויות יש להציג את שמות
הרשויות שקיימות למציע
התואמות לדרישות סעיף זה

 .2מסמך ו' – נבקש לבטל את הדרישה להצגת
כלל תאגידי המים והביוב העונים לתנאי הסף
ולאפשר למציע שיחפוץ בכך להסתפק בהצגת
כמות תאגידי מים העונה לתנאי הסף.

 .2הפניה מתקבלת

נציין כי פירוט הגופים מעבר לנדרש בתנאים אינו
מספק כל תועלת לעורך המכרז שכן אין כל ניקוד מוסף
על כמות לקוחות מעבר לאמור בתנאי הסף .בנסיבות
אלה אין כל תועלת בפירוט רשימת כלל הלקוחות
רשימת הלקוחות מהווה מידע מסחרי ופירוטו שלא
לצורך הינו בעל פוטנציאל פגיעה משמעותי
במשתתפים.
נוסיף כי מנסיונה של חברתנו קשה מאד למנוע העברת
החומרים למשתתפים האחרים ,בין היתר כחלק
מהליך עיון ,הליך משפטי הקשור במכרז וכיוצ"ב,
ולפיכך מבקשת חברתנו שלא לפרט מידע שאין כל
תועלת בפירוטו והטומן בחובו דווקא נזק פוטנציאלי
משמעותי.
ישונה לנוסח הבא:
.15

.16

66

6

נספח ג'
לחוזה

הריני להפנות את תשומת לבכם כי בנספח פירוט
תיאור השירותים אינו תואם לשירותים נשוא המכרז.

מיקור חוץ לשרותי אכיפה ,שירותי
הנהלת חשבונות גביה ופניות ציבור
(משרד אחורי)

הריני להפנות את תשומת לבכם כי מסמך י' – רשימת
לקוחות המשתתף  -לא צורף למסמכי המכרז .
הדרישה מבוטלת בזה

1.13

.1בשורה הראשונה ,לאחר המילים "הקבלן יהא
אחראי" ,נבקשכם להחליף את המילים "אחריות
מלאה ומוחלטת" ,במילים "בשיעור חבותו החוקית".
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49

14.1

.2בשורה השנייה ,לאחר המילים "או נזק כלשהו",
נבקשכם לגרוע את המילים "בלי יוצא מן הכלל".

 .1ייכתב אחרי המילים "הקבלן
יהא אחראי" – "על פי הוראות כל
דין והוראות הסכם זה".

.3בתחילת השורה השישית ,נבקשכם להחליף את
המילה "ו/או" ,במילים "ואשר נגרמו כאמור".

 .2הבקשה מתקבלת.

.4בשורה השמינית ,לאחר המילים "שיגיע לו/להם",
נבקשכם להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו
והיקפה" .בהמשך השורה ,נבקשכם לגרוע את
המילים "לחלוטין ומראש".
.5בסיפא ,נבקשכם לגרוע את המילים "בכל עילה
שהיא".

 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה נדחית.
 .5הבקשה מתקבלת.

.18

50

 .1בשורה הראשונה ,לאחר המילים "הקבלן מתחייב
לשלם" ,נבקשכם לגרוע את המילה "כל".
14.2

 .2בשורה השנייה ,לאחר המילים "מתן שירותי
הגבייה" ,נבקשכם להחליף את המילה "ו/או",
במילים "ובלבד שנגרמו עקב".
 .1בשורה הראשונה ,לאחר המילים "לפצות ולשפות",
נבקשכם להחליף את המילה "בשלמות" ,במילים
"בשיעור חבותו החוקית".
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14.3

 .2בתחילת השורה השנייה ,נבקשכם לגרוע את
המילים "מכל עילה שהיא".
 .3בסיפא ,לאחר המילים "בפסק דין סופי" ,נבקשכם
להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן
והיקפה".
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14.5

בשורה השנייה ,נבקשכם להחליף את המילים "כל
דין" ,במילה "דין".

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת.
 .3הבקשה נדחית.

הבקשה מקובלת.

14.5.3

לאחר המילים "ביטוח כספים ,נבקשכם להחליף את
המילה "כולל" ,במילים "וכן ביטוח".

הבקשה מקובלת.

14.5.4

לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,נבקשכם להוסיף
את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".

ניתן לערוך גם כביטוח משולב
לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

14.5.5

לאחר המילים "(אש מורחב)" ,נבקשכם להוסיף את
המילים "עד לסך  ₪ 500,000על בסיס נזק ראשון".

הבקשה מקובלת.

14.6

בסוף השורה הרביעית ,לאחר המילים "(נוסח
מקורי)" ,נבקשכם להחליף את המילים "ואינו
מסוייג" ,במילים "על תיקוניו".

הבקשה אינה מקובלת.

14.9

בשורה הראשונה ,לפני המילים "קבלנים וקבלני
משנה" ,נבקשכם להוסיף את המילים "וכן בגין".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו .14.7

14.14

בשורה השמינית ,לאחר המילים "מקרה ביטוח",
נבקשכם להוסיף את המילים "לכספי התאגיד".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו
.14.12

14.13

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "ביטוח אחריות
מקצועית" ,נבקשכם להוסיף את המילים "משולב עם
ביטוח חבות המוצר".

ניתן לערוך גם כביטוח משולב
לאחריות מקצועית וחבות המוצר.
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14.19

בשורה הרביעית ,לאחר המילים "מי מקבלני
המשנה" ,נבקשכם להוסיף את המילים "עד תקרת
חבותם החוקית".

הבקשה אינה מקובלת.

14.22

בשורה השישית ,לאחר המילים "ביטוח אחריות
מקצועית" ,נבקשכם להוסיף את המילים "משולב עם
ביטוח חבות המוצר".

ניתן לערוך גם כביטוח משולב
לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

14.25

בשורה השלישית ,לאחר המילים "ככל שיידרש",
נבקשכם להוסיף את המילים "כל עוד אין זה נוגד את
האינטרס של הקבלן".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו
.14.23

14.30

14.32

בסוף השורה הרביעית ,נבקשכם להחליף את המילים
"כל דין" ,במילה "דין".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו
.14.30

14.33

בשורה השלישית ,נבקשכם להחליף את המילים "7
ימים" ,במילים " 14ימים".

הבקשה אינה מקובלת הסעיף הינו
.14.31

14.34

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "וההשתתפות
העצמית" ,נבקשכם להוסיף את המילים "על פי
פוליסות הביטוח של הקבלן".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו
.14.32

14.39

בשורה השנייה ,לאחר המילים "(בנוסחו המקורי)",
נבקשכם להוסיף את המילים "על תיקוניו".

הבקשה אינה מקובלת הסעיף הינו
.14.37

לפני המילה "מכרז" ,נבקשכם להוסיף "בקשר ל."-

הבקשה מקובלת.

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "מקרה ביטוח",
נבקשכם להוסיף את המילים "לכספי התאגיד".

הבקשה מקובלת.
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בשורה הרביעית ,נבקשכם להחליף את המילים "כל
דין" ,במילה "דין".

הבקשה מקובלת ,הסעיף הינו
.14.28

4.6

.38
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.39

68
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בכותרת ,לאחר המילים" אחריות מקצועית ",נבקשכם
להוסיף את המילים
"משולבת עם חבות המוצר".
גבול אחריות בהתאם נבקשכם לתקן את גבול
האחריות למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו על סך
 2,000,000ש"ח

ניתן לערוך גם כביטוח משולב
לאחריות מקצועית וחבות המוצר.
במקרה של ביטוח משולב לאחריות
מקצועית וחבות המוצר ,גבול
האחריות המשוף ,יוגדל לכדי
.₪ 2,000,000

 .3המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות .מובהר ,כי אין באמור בהודעה זה
לגרוע מהוראות מסמכי המכרז ,אלא אם כן נאמר כך במפורש.
 .4אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
 .5כאמור במסמכי המכרז המועד האחרון להגשת הצעות הינו  5/3/2018עד השעה .12:00
 .6יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע
בתוספת חותמת החברה .המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .7הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור
במסמכי המכרז .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.
בכבוד רב,
עופר ברש ,מנכ"ל

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי
המציע.

