
 

 

 2021,  ספטמבר  5       

 לכבוד 
 2021/04משתתפי מכרז 

 שירותי גביה מתן 
 

 הבהרות  - 1מספר הודעה 
 

להוראות   .1 ביחס  תיקונים  ו/או  שינויים  מכילה  זו  הודעה  המשתתפים.  לשאלות  תשובות  מצ"ב 

 מסמכי המכרז. 

 

שאלות  לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכרז באשר ל  משיב  תאגידה .2

 . נוגעות לתנאי המכרזה

 
נ .3 לעיהמציעים  בשאלות  דרשים  היטב  כין  מובהר,  לגרוע  ובתשובות.  זה  בהודעה  באמור  אין  י 

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

מכרז להגישה, ביחד  מכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים בהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממס .4

 ודיה חתומים על ידם. מז, כשע עם יתר מסמכי המכר

 

 . אות מסמכי המכרזביתר הור אין שינוי .5

 

 .0021:בשעה  06/10/2021עד ליום   תניתן להגיש הצעו .6

 
 בין השעות  10/11/2021ך  בתארי  יערכו  חות חובה()נוכ  פגישות הועדה המקצועית עם המציעים .7

 נא לשריין המועד.  .16:00ל   11:00

 
המכרז .8 למסמכי  זה  מסמך  לצרף  ע"י  הכש  יש  חתום  המציעוא  של  החתימה  בתוספת    מורשי 

 מכרז. ה חלק בלתי נפרד ממסמכי החותמת החברה. המסמך מהוו

 

מת .9 זה  מסמך  במסמכי  הוראות  האמור  על  גוברות  והוראותיו  המכרז  במסמכי  האמור  את  קנות 

סו  ות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחשובה לשאלל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תהמכרז. כ

גם אל זה  ם הסעיפים הרלוונטיים לא  כל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז  צוינו במסמך 

 במפורש.  

 
 

 

 

 

 

 



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 

10.  

 את המציעים.   שובות ההבהרה מחייבות  ת .א

 על ידו.    המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו .ב

שלעיל  וההבהרו  השינויים  .ג המ  וויםה מת  ממסמכי  נפרד  בלתי  המ חלק  ועל  תתף שכרז 
ז   על.  במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו ה, חתום על  המשתתף במכרז לצרף מסמך 

 . במכרזהצעתו ל ותמת, ידו בחתימה וח 
 

 כבוד רב, ב

                 
   מעיינות זיו בע"מ     
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 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

1.  

10 6.2 

כפי  לקבוע עמלת קבלן לפי אחוזים מהגבייה  נבקש 

ד הקודמים וכפי  כה במכרזי התאגי דשהיה נהוג ע

שנוהגים תאגידים אחרים שפורסמו מכרזים דומים  

ממש  לאחרונה וזאת בשל החסרונות הרבים הנעוצים  

 בשיטה של סכום חודשי קבוע וכפי שאלו יפורטו להלן 

עת מודל  בי בקלמיטב ידיעתנו לא קיימת מניעה   .1

 .  אחוזי

ו  נ מודל סכום חודשי קבוע מקבע את תשומות ואי .2

ים  מאפשר  גמישות לשינויים או לדרישות ומצב 

משתנים המחייבים את הקבלן לבצע התאמות  

 .    בהוצאותיו מסוימות 

מודל של סכום חודשי קבוע  בשונה מהמודל   .3

האחוזי לא נותן ביטוי לשינוי במרכיב ההצמדה  

הצמדה לשכר עובדים,    הםנישל התשומות וב 

דה  מעדכוני שכר בשל ותק קידום ושימור, הצ

של עליות הדואר , הצמדה של עליות שכירות ,  

 .  מחשוב ותקורותהצמדה של תשומות 

מודל של חודשי קבוע בשונה מהמודל האחוזי לא נותן   

ביטוי לעליות הקבלן הגדלות באותן תדיר בשל הגידול  

ן ישיר על כמות  ופ באבכמות במדי המים המשפעות 

וקד  מ החשבונות המופקים והנשלחים, כמות השיחות ב

 .  הטלפוני ועוד

 ללא שינוי 

 

2.  

10 6.2 

ככל  שמנגנון התמורה לא ישתנה למודל אחוזי נבקש  

 לקבוע את מנגנוני ההצמדה  כדלהלן: 

  50%הצמדה של הסכום החודשי אחת לרבעון ב  .1

מדד המחירים   50%+ מדד השכר הציבורי מ

 במשק 

אחת לרבעון התאמת המחיר למקדם השינוי   .2

    .בכמות מדי המים בתאגיד

 

הפניה   – 1באשר לפניה מס' 

מתקבלת. ההצמדה תבוצע אחת  

 לשנה. 

 ללא שינוי.   -  2באשר לסעיף מס' 

מובהר כי שינוי או עדכון התמורה  

לקבלן תתבצע אך ורק לפי עדכון  

כה במכרז יציב  שהזו כח האדם

התאגיד  בתאגיד, בהתאם לפניית 

מצבת כח   שללה ה או הגדטנ להק

 האדם.

3.  

18 19.1 

  

לחתום על הסכם הכולל סעיף זה   מנועה  וחברתנ

 מהסיבות הבאות:

על פי יעוץ משפטי שקבלנו הסעיף מהווה   .1

ואין אפשרות   התערבות ביחסי עובד מעביד

 ללא שינוי.  

  19.1רט בסעיף ן קשר בין המפואי

השאלה. ככל לנוסח  (18)בעמ' 

זיהוי הסעיף  אה נפלה טעות ברהנ

 הרלבנטי.  
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 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

   חוקתית לקיימו.

הסעיף פוגע בעיקרון השוויון של דיני מכרזים   .2

 על חברתנו   מכיוון שהוא חל רק

הקבועים  הוראות הסעיף עוסקות בהסדרים  .3

בחוזה חתום  שבין התאגיד   ם.קייה בהתקשרות 

מהסכם עתידי  לקבלן ולא ניתן להכיל הוראות 

 על הוראות ההסכם הקודם . 

הסרת  סעיף זה על מנת לאשר לחברתנו  נודה לכם על   

 .  להגיש הצעה במכרז

4.  

35 4.1.5 

בלנו הסעיף מהווה התערבות  יעל פי יעוץ משפטי שק

 .  אפשרות חוקתית לקיימו ואין  ביחסי עובד מעביד

נבקש להסירו על מנת לאפשר לחברתנו להגיש הצעה  

  . במכרז

חר "עובדי וכל שינוי כדלקמן: לאי

תווספו , יחופשות"ל קבלן יצאוה

פי הנדרש ובתיאום ם "כהמילי

 אגיד" מראש עם מנהל הת

5.  

36 4.1.7 

נבקש לבטל את המנגנון של קיזוז בגין היעדרות עובדים  

ימי    5מנגנון בו היעדרות עובד מעל ולחילופין יש לקבוע 

 ליום.   ₪ 250עבודה תחייב מחליף ולקבוע קנס של 

 ללא שינוי 

6.  

38 5.2.17 

קיזוז הנ"ל של מידע ממרשם  ת האטל  קש לבבנ

האוכלוסין. מדובר בהתקשרות ישירה של התאגיד עם  

 והקבלן אינו צד לזה . הספק 

 הפנייה מתקבלת 

7.  

40 
5.2.32-

הקבלן אינו יכול לעסוק באכיפה משפטית על תאגיד  . 1   5.2.39

 .  ירות מול עו"ד המספק שירותים אלוהמים להתקשר יש

ו  ההוצאות המשפטיות יוסדר "ט ויות שכלהסדרת ע . 2

 .  בין התאגיד לעורך הדין ולא יחולו על הקבלן

הפניה   – 1באשר לפניה מס'  

התאגיד יתקשר ישירות  מתקבלת. 

 ד המספק שירותים אלו. עם עו"

העלויות   -  2באשר לסעיף מס' 

יחולקו בין התאגיד ובין הקבלן  

 . 50%-50%באופן של 

 וי.א שינלל  5.2.37-5.2.38סעיפים 

 

8.  

41 5.2.43 

קיימת סתירה ואי בהירות בסעיפים השונים המסדירם  

 את נושא הוצאות האכיפה במכרז . 

אפשר גביית הוצאה הישירה  ליבוביץ' המ לאור פסק דין 

אפשריות בלבד  הרי שיכולות להתקיים שתי  בלבד

 גיד : הסדרת הנושא במכרז לפי החלטת התא

על   כלל הוצאות האכיפה יחולו באופן מלא   .1

ועברו באופן  הקבלן וכן כלל ההכנסות מגבייתן י

 מלא לקבלן . 

כלל הוצאות האכיפה יחולו באופן מלא על   .2

, צוות הקבלן  5.2.43כמוגדר בסעיף 

המוצב בתאגיד יעסוק באכיפה.  

אמצעות צוות הקבלן  , בהתאגיד

את רכניו  ה מציגב  המוצב אצלו,

להוראות  אכיפה בהתאם ההוצאות  

  ,הרגולציה והתקדימים המשפטיים

ובמידה  ע"פ החלטת התאגיד, 

ת הוצאות  יט על נקיטוהתאגיד יחל

  5.2.43 אכיפה וכאמור בסעיף זה

התאגיד יחליט על אמצעי  במידה ו 
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 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

ההכנסות מגבייתן יישארו בידי    התאגיד וכן

   מלא . ןהתאגיד באופ 

וצאות צד ג' כגון  אכיפה הדורשים ה

עיקול מטלטלין או עיקולי בנקים  

ישום שיתבצעו שלא או עיקול בר 

ות עובדי הקבלן המוצבים באמצע

בתאגיד, ישלם התאגיד את  

הוצאות צד ג' ישירות לצד ג' או  

הקבלן שיבחר במכרז באמצעות 

חיר  מ , בבכפוף להגשת חשבונית

COST. 

9.  

42 6.1 

לצורך הכנת חוו"ד משפטית למחיקת חובות נדרש ליווי  

לה  לקבוע תוספת לעמפיכך, נבקש ל צמוד של עו"ד . 

 שירות זה.  הבסיסית עבור 

תעשה  ת ו אין שינוי. מחיקת החוב

בהתאם לנוהל מחיקת חובות 

היועץ המשפטי לתאגיד.  שפרסם 

ה ק ך הליכי המחיככל שבמהל

עת משפטית, זו  תדרש חוות ד

 .תסופק על ידי יועמ"ש התאגיד

 

10.  

44 11.2.4 

  ות הרגילה והחשבונאית של הגביה מייצרת גרף נהלההת

בחודש ינואר   40% -חיל בכטפת שמתגביה שואחוז 

רק לקראת סוף השנה.   90%ומתכנס ל ועולה בהתמדה 

  30בתוך כי המדידה תתבצע פעם בשנה ת נבקש אלאור ז

 יום בסיום השנה הקלנדרית.  

כמו כן, ככל שמדובר בעמלה חודשית קבוע המשקפת  

ן תשומות ולמנגנון תפוקות  הרי שאין מקום כלל   מנגנו

 .  ולפיכך נבקש לבטל את הקנס מכל סוג עת קנסותלקבי

 הפניה מתקבלת 

11.  

44 11.2.3 

את הדרישה  לנו, סעיף זה סותר בעל פי ייעוץ משפטי שקי

התאגיד   עובד מעביד בין הקבלן לבין הבסיסית לאי קיום

ימת בין  ולהבנתנו עומד בסתירה למערכת החוזים הקי

גורמים    זה ףהקבלן לבין החברה ועובדיה. קיום סעי

להפר הסכמים משכך ולפי ייעוץ    רה ולעובדיהלחב

  אלו אינם חוקתיים ויש סעיפים שקיבלנו  משפטי

 לבטלם.  

לאפשר  נודה לכם על ביטול סעיפים אלו על מנת  

 .   לחברתנו להגיש הצעה במכרז זה

 ללא שינוי. 

עיף לפיה הס  רה הטענהלא ברו

הקבלן לבין  יוצר יחסי עבודה בין

ה הובהרכן לא , כמו התאגיד

עיף עלול  סמדוע הטענה ונומקה ה

ו/או מה רת הסכמים ם להפולגר

טי )איזו נורמה פהמשסיס בה

דובר בסעיף לקביעה כי ממופרת( 

 שאינו חוקי 

12.  

67 1.1.3.7 

נבקש להתאים את שעות פעילות המוקד לשעות  

שעות   45קרי   -הנדרשות באמות המידה לשירות 

 .   19:00שבועיות כאשר לפחות יומיים עד השעה  

עלויות של הקצאת עובדים מעבר הינם משמעותיות אך  

הפנייה מתקבלת וכל עוד עומדים  

ות שנקבעו על  באמות המידה לשיר

 ידי רשות המים. 
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 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

 ף הפניות לתאגיד .קזניחות בהי

13.  

39 5.2.18 

נפרדים לשירותי הגבייה  שירותי הדיגיטל הינם שירותים

ות  שירותי הדיגיטל כרוכים בעלוי ,תאגידל נים הנית 

חיר של עמלת הקבלן. על  גבוהות ואין לכלול אותם במ 

בשירותי הדיגיטל נבקש   ןמעוניי תאגידהכן,  ככל ו 

 לחודש.  ₪  7,000  בסך של לתמחרם בנפרד

 ללא שינוי 

14.  

10 6.2 

אלית  נימהמיהעמלה ו נמצא כי ביצענמתמחור ראשוני ש

ועולה חשש כי הינה הפסדית   נמוכה המוצגת במכרז  

לעדכן את העמלה המינימאלית דלקמן   לאור זאת נבקש

: 

₪ לא כולל שירותי   163,000עמלה מינימאלית של 

 .  להדיגיט

 .  לכולל שירותי הדיגיט ₪ 171,000עמלה מינימאלית  של 

טווח העמלות יעודכן ויעמוד על  

 .₪ 155,000 –עמלה מינימאלית 

 .₪ 190,000   - ימאליתעמלה מקס 

15.  
לקבוע מפגש מציעים  מוצע  ז המכר  לאור מורכבות כללי   כללי  

 בהקדם טרם הגשת הצעות למכרז. 

 ללא שינוי 

 

16.  

  כללי  

נא אישורכם להגשת המכרז ע"ג המסמכים המצויים  

 באתר התאגיד 

הפניה מתקבלת ובלבד שיוגשו 

ים  ויצ מבדיוק אותם המסמכים ה

  באתר התאגיד ללא שינוי כלשהו.

נוי, ולו  מובהר ובמידה וימצא שי

י לפסול את  רשא יהא דאחד, התאגי

 הצעת המציע ולא לדון בה כלל.

17.  

8 5.3.3 

נבקש לקבל את כמות הפניות שהגיעו לתאגיד באמצעות  

) כל שנה בנפרד( ,   2018-2019-2020האפליקציה לשנים  

 כל שנה. הפניות בואת התפלגות 

 אין נתונים   -2018

 פניות  1500 -כ  -2019

 2800כ  – 2020

 

18.  
8 5.3.6 

לא ברורה הדרישה בנוגע לביצוע עבודות הכוללות  

 ם, נודה להרחבה והבהרה של הנושא. אביזרי

במידה ויידרשו אביזרים התאגיד  

 יספק אותם על חשבונו 

19.  

9 5.4 

אין התאגיד צד להסכמי הספק   דים כיום  נודה לקבלת עלות שכירת המשר

המידע    –הנוכחי מול בעלי הנכסים 

 אינו קיים בידינו . 

 6תשובתנו לשאלה ה אר נודה לקבלת עלות העדכונים השנתית   5.6 9  .20

21.  
9 5.8 

נודה לקבלת  עלויות שנתית לפרטים המופיעים בסעיף  

 שכור ולתחזק הקבלן ל  משרד שעלכל ל

אין התאגיד צד להסכמי הספק  

המידע    –הנוכחי מול בעלי הנכסים 



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

 אינו קיים בידינו . 

22.  

9 5.9.5 

נודה לקבלת רשימת ספקי השרות המדוברים וכן כמויות 

 ירותים וכן עלות שנתית לכל שרות שנתיות של הש

אין התאגיד צד להסכמי הספק  

המידע    –הנוכחי מול בעלי הנכסים 

כמויות של  אינו קיים בידינו .

  105,000  -וחים והדפסה כיום כמשל

 חשבונות מים וביוב בשנה. 

23.  

9 
5.9.5-

5.9.6 

-2018מויות ועלות משלוחי הדואר לשנים קבלת כלנודה  

דואר רשום ,  לפי שוברים תקופתיים,   2019-2020

 רגיל ,וכו'.. מכתבים בדואר 

 כתב בתשובות כפי שנ –עלויות 
על קבלן המשתתף  - הקודמות 

להעריך עלויות אלו בדומה  
 .הוא עובד   למכרזים שונים בהם

כמויות שנתיות של שוברים  
 שנתיים: 

 105,000  –כ  – 2020 –כמויות 
 פריטים 

 פריטים  101,000כ  – 2019

  8000  -כ – מהמחלקה   דואר רגיל
 פריטים בשנה . 

 –התראות בדואר רשום 

2018 –  2500 

2019-  2180 

 פריטים   3500 -כ  – 2020

  – שאינו התראות  דואר רשום כללי

 בשנה .  350כ 

24.  

10 5.11 

נודב לקבלת מאזן מפורט, הכולל גם את מרכיבי החיוב  

ות לפי שנים וכן אחוזי גביה ולא רק הכנסות  והיתר 

 ת באתר מסמכי המכרז. וות כפי שמופיעברמת סוגי שר

דו"חות גבייה נוספים יצורפו 

יחסות לשאלות  י כנספח להת

 ההבהרה. 

25.  

15 13.3 

י "הערבות ניתנת  למסמכי המכרז כתוב כ 13.3בסעיף 
"  מיידי בפנייה חד צדדית של התאגיד לגביה ומימוש 

ג',   הערבות, שצורף כמסמך נייה לנוסח קה השו בפסאיל ו
 צוין "ולא יאוחר משלושה ימים" לאחר הדרישה.  

בנוסח הערבות, עונה על   ימים, ככתוב  3אנא הבהירו כי 

 כאמור.  דיותיהמי דרישת 

 כך: ,מתקבל

 יות.המיידעונה על דרישות ימים  3

26.  

34 3.1 

נודה לקבלת עלויות שנתיות לשכירות המשרדים   

 ת הנילוות כיום והעלויו

אין התאגיד צד להסכמי הספק  

המידע    –הנוכחי מול בעלי הנכסים 

 אינו קיים בידינו . 

27.  

38 5.2.15 

  טטוס הנתונים בתאגיד ) כמות כרטיסיםקבלת סנודה ל

וני ת.ז./ח.פ  שיש לבצע להם טיוב נתונים , כמות עדכ 

 נדרשות וכו'..( 

כיום אין כרטיסי מים שנדרש להם  

 טיוב. 



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

28.  

38 5.2.16 

ו חודשי  על פי עדכון דל וע התאגיד פ חומר הנדרש בסעיף זה נודה לקבלת נתונים של כמות ה

וכלוסין. כל  מרשם הא של נתונים

  1,100-מכיל כ)דו חודשי( קובץ 

 עדכון.רשומות ל 

29.  

38 5.2.15 

נא אשרו כי בעבור עובד שטח ישולם בנפרד כולל עלויות  

 הרכב הנדרשות. 

הפניה מתקבלת. התשלום עבור  

עובד השטח ישולם לפי תחשיב  

+ עלות רכב, בהתאם  ידעבעלות מ 

,  הביצועו קה עסהת ה קף דרישלהי

תקורה ורווח   25%בתוספת 

מפורט שיגיש ובהתאם לדיווח 

 גיד.  הקבלן כל חודש לאישור התא

30.  
39 5.2.18 

שרו כי התמשקות האפליקציה בכפוף לאפשרות  א נא

 תוכנת הבילינג שתינתן על ידי

 הפניה מתקבלת 

31.  

38 5.2.15 

חודשים מצריך כמות עובדים    3סקר מקיף בתקופה של 

מורה  גדולה , נא אשרו כי בגין עובדים אלה תשולם ת

 ) כגון רכב(  הנלוות ועליותנפרדת בגין עלות ההעסקה 

 29תייחסות לשאלה ראה ה

32.  
39 5.2.27 

ום בגין  של ש שטח תהיה בכפוף לתנא אשרו כי הפעלת אי

 עבודתו והנילווים

 29אלה תייחסות לשראה ה

33.  

40 
5.2.32 
5.2.33 

נא הבהרתכם כי במסגרת השירותים המסופקים לתאגיד 
במסגרת המכרז שבנדון, הקבלן הזוכה אינו נדרש לספק  
עבור התאגיד, ייעוץ ו/או שירותים המוגדרים לפי החוק,  

 כללי לשכת עו"ד והפסיקה, כשירותים משפטיים.  
הדין, נאסר   ב)ב(  לכללי לשכת עורכי11ן, כי לפי כלל וייצ

ועסק על ידי מי שאינם עורכי דין, לתת  על ידי עו"ד המ 

שירות משפטי למי שאינו מעסיקו, כאשר לפי הפסיקה,  

פרשנות המושג "העסקה" הינה בכל דרך שהיא לרבות,  

כיועץ חיצוני. לאור הוראה זו וכן הוראות רגולטוריות  

קה בעניין, חברה שאינו חברת עו"ד אינה  נוספות ופסי

וץ ו/או שירותים  לה לספק במסגרת מכרז זה ייעיכו

 משפטיים, עבור התאגיד. 

דובר בדרישה לספק שירותים  מ ןאי

  צג לביןיומשפטיים. בין עוה"ד ש

נפרד  יחתם הסכם התאגיד  

רקטוריון  שממילא טעון אישור בדי

 אגיד. הת

34.  

41 5.2.41 

הליכי אכיפה מנהלית כרוכים בעלויות רבות , מגוונות  

שרו כי הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאותיו  ורבות, נא א

 במלואן מהכספים שייגבו בפועל מן החייב. 

 8ראה התייחסות לשאלה 

35.  

41 5.2.45 

-2020נבקש לקבל את כמות התזכורות שנשלחה בשנים 

2019-2018 

תזכורות בגין הודעה על חוב )לא 

 אשונה( המצורפת לחשבון אה רתרה

  13,200 -נשלחו כ  2018בשנת 

  27,000 -נשלחו כ  2019בשנת 



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

 25,500 -חו כ נשל  2020בשנת 

 

 

36.  

45 11.2.10 

יכי אכיפה מנהלית כרוכים בעלויות רבות , מגוונות  הל

ורבות, נא אשרו כי הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאותיו  

 במלואן מהכספים שייגבו בפועל מן החייב. 

 8ראה התייחסות לשאלה 

37.  

54 17.3 

נוספות מלבד   הגדלת שירותים מגלמת בתוכה עלויות 

נוספים, הפקות ומשלוח  פת כ"א, כגון : משרדים  תוס

וברים, הגדלת פעולות אכיפה ועוד, נא אשרו כי במידה  ש

ותוספת הפעילות מצריכה תוספת פעולות ועלויות  

 תעודכן העמלה בהתאם . 

הפניה מתקבלת באופן חלקי, ככל 

פים והיקף  שיידרשו משרדים נוס

, ישלם יעלההשוברים  משלוח 

ם  בהתאתוספת  התאגיד 

,  לחשבוניות מקור שיוצגו בפניו

 ורה ורווח. תק 15%בתוספת 

38.  

57 2.4-2.5 

האם במסגרת הפעילות נדרש הקבלן לבצע החלפות מדי  
 מים לא תקינים? מים יזומות והחלפות מדי 

התמורה לפעילות זאת? ובאחריות מי  במידה וכן מה 

מדי המים ושאר האביזרים הכרוכים בעבודה   לספק את

 זו?

תאגיד לספק את מדי  באחריות ה

ונו.  על חשב, המים ושאר האביזרים

באשר לביצוע העבודה ראה  

 29התייחסותנו לשאלה  

39.  

57 2.5.1.1 

האם כל מדי המים של התאגיד נקראים באמצעות  

מידה ולא כיצד מתבצעת ובאחריות  מערכת הקר"מ, ב

 שלא דרך הקר"מ? קריאת המונים מ

כל מדי המים בתאגיד הינם מדי  

יאה מתבצעת  , הקרקר"מ

בכל    city- mindצעות מערכת באמ

מנהל הגבייה מבצע חודשיים. 

עם עובדי     drive byאות ב קרי

 ת הנתונים החסרים. השטח להשלמ

40.  

57 
2.5.1.2 
 

הבהירו סעיף זה, כיצד מתקבל תצלום המד , מי  נא 

 את הקריאה והבדיקה?מבצע 

ם מתבצעים ע"י  צילומי מד המי

של ארד דליה או עובדי השטח 

 התאגיד. 

41.  

57 
2.5.1.4-

2.5.1.6 

נא הבהירו, האם מתקיימות קריאות מים פיזית בשטח ,  

מי מבצע אותן. במידה והקבלן הזוכה אחראי על כך מה  

 בגין פעולה זאת ?  התמורה 

  ככלל, אין קריאות מדי מים פיזית.

במקרה הצורך נשלח עובד שטח של  

 קריאה.התאגיד לצורך מסירת ה

42.  58-

59 

2.5.2-

2.5.3 

יות  ח , במידה והאחרבאחריות מי לבצע בדיקות בשט

 הינה על הקבלן, מה התמורה לקבלן בגין פעולות אלה? 

 29ראה התייחסות לשאלה 

43.  

59 3.1 

הקבלן נדרש לבצע קריאות מדי מים? במידה וכן  האם 

 ות אלה? באיזה היקף ומה התמורה בגין קריא

הקבלן אחראי לביצוע לוגיות 

חראי על  א לא  והפקת השוברים אך

את קריאות קריאות מים  הב

 מהשטח. 

 350 -כהקבלן מבצע  ממוצעבנודה לקבלת כמות הבדיקות שנערכות בממוצע לתקופת   3.2 59  .44



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

בדיקות מדי חודשיים להשלמת  חיוב  

חוסרי הקריאות שרובם נקלטים ב  

drive – by  . 

45.  
59 3.2 

  ן עלויות נוספות , נא אשרו כיבקורות שטח כורכות בתוכ 

 התאגיד ישלם סכום שיוסכם בין הצדדים 

 29ראה התייחסות לשאלה 

 אכן מדובר בקריאה במערת קר"מ. ות מערכת הקר"מ נא אשרו כי הכוונה לקריאה באמצע 6.5 61  .46

47.  

62 10 

גידול בנכסים אינו מתבטא בהכרח רק בתוספת כח אדם 

כי במידה ואכן יהיה גידול שכזה יתבצע   , נא אשרו

 לגבי התוספת בעמלה.  ןל תימחור מול הקב

 ללא שינוי 

48.  

66  

בחברתנו קבועים תנאי העסקה על פי חוק, נא בטלו את  

 מות . לקרן השתלהדרישה להפרשה  

 ללא שינוי. 

, אינו כולל מידע או נתונים  66עמ' 

    ים לשאלה. הרלבנטי

49.  

66 1.1.1 

הפעלת משרד כורכת בתוכה עלויות נוספות , נא אשרו כי  

ש להפעיל מרכזי שרות נוספים מעבר  במידה והקבל יידר

למצויין במסמכי המכרז , תיקבע לקבלן תוספת  

 מוסכמת לעמלה הקבועה. 

 37ראה התייחסות לשאלה 

50.  

67 1.1.3 

ת הפניות למוקד החיצוני  נבקש לקבל כמות והתפלגו

 2020-2019-2018לשנים 

 פניות. 19,000  -כ – 2018בשנת 

 פניות. 17,400  -כ – 2018בשנת 

 פניות. 22,500  -כ – 2020בשנת 

 

 

 prioricity עובד התאגיד?   crmעל איזו מערכת   1.1.3 67  .51

52.  

67 1.1.3.6 

נבקש להתאים את שעות פעילות המענה הטלפוני,  
 לשעות המקובלים במתן שירות 

  8ובימי ו' וערבי חג מהשעה     20:00בבוקר ועד   8מהשעה 
 12בוקר ועד ב

 16:00בבוקר עד  8:00חול המועד מהשעה 

הפנייה מתקבלת וכל עוד עומדים  

ות שנקבעו על  באמות המידה לשיר

 ידי רשות המים. 

53.  
1.2  

אשרו כי בגין ביצוע פעולות הניתוק רשאי הקבלן  נא 

 לגבות את הסכומים הנקובים בכללים מהחייב. 

 29ראה התייחסות לשאלה 

54.  

 נספח ב'  81

דרישה לאפליקציה המתממשקת בזמן אמת עם מערכות 

והתאמות משני   של התאגיד מחייבת הרשאות הליבה 

אגיד ומערכת האפליקציה(, נא  כות התהצדדים ) מער

 המערכות.  2קיימת בין אשרו כי הכל בכפוף לאפשרות ה

על הספק להתחייב לבצע את 

בכל הנוגע לצד  ההתממשקות

תאגיד לדאוג  ההספק ובאחריות 

שגם צד ספק התוכנה יבצע את 

 הנדרש ממנו. 



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

55.  

82  
ים המפורטים  תודה לקבלת הדו"חות הכספי נקדים 

 רפו למסמכי המכרז. בעמוד זה היות ולא צו

דו"חות גבייה נוספים יצורפו 

יחסות לשאלות  י כנספח להת

 ההבהרה. 

56.  
  

נא אישורכם כי תתאפשר בעקבות התשובות שאלות  

 המצריכות הבהרה נוספת . 

 ללא שינוי 

57.  

12 9.2 

ר ביטוחי  רה השנייה, לאחר המילים "אישובסוף השו

בכפוף להסתייגויות  להוסיף את המילים "הקבלן", יש 

 רת שאלות הבהרה". שהועברו במסג

 לא שינוי ל

58.  

13 9.3 

בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", יש להוסיף את  

המילים "בכפוף להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות  

 הבהרה". 

 לא שינוי ל

59.  
13 9.4 

רי(", יש להוסיף  בסיפא, לאחר המילים ")בנוסחו המקו

 .תיקוניו"ם "על את המילי

 לא שינוי ל

60.  

13 9.5 

בשורה השנייה, לאחר המילים "גם העתקים", יש  

להחליף את המילים "מפוליסות הביטוח", במילים  

 ם בפוליסות הביטוח". "מהחלקים הרלוונטיי

 לא שינוי ל

61.  
13 9.7 

בנוסחו  בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים ")

 ילים "על תיקוניו". להוסיף את המהמקורי(", יש 

 וי לא שינל

62.  

13 9.9 

בסיפא, לאחר המילים "הביטוחיים הנדרשים", יש  

הסתייגויות שהועברו  להוסיף את המילים "בכפוף ל

 במסגרת שאלות הבהרה". 

 לא שינוי ל

63.  
32 1.3.1 

יש  לאחר המילים ")בנוסחו המקורי(",  בשורה השנייה,

 . להוסיף את המילים "על תיקוניו"

 לא שינוי ל

64.  

46 13.1 

אחר המילים "הקבלן יהא אחראי",  בשורה הראשונה, ל
ליף את המילים "אחריות מלאה ומוחלטת",  יש להח 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית". 

לים "ו/או אדם  בתחילת השורה השנייה, לאחר המי 
 ת המילים "בלי יוצא מן הכלל". כלשהו", יש לגרוע א

להחליף את המילה  בתחילת השורה החמישית, יש 
 גרמו כאמור"., במילים "ואשר נ "ו/או"

אחר המילים "שיגיע  בתחילת השורה השביעית, ל 
לו/להם", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו  

, לאחר המילים  החוקית של הקבלן והיקפה". בהמשך
לגרוע את המילים "לחלוטין  "הקבלן משחרר", יש 

 ומראש". 

 ילים "בכל עילה שהיא". בסיפא, יש לגרוע את המ

 לא שינוי ל
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65.  
46 13.2 

יה, לאחר המילים "מתן שירותי הגבייה",  בשורה השני

 יש להחליף את המילה "ו/או", במילה "עקב" 

 לא שינוי ל

66.  

47 13.3 

ונה, לאחר המילים "לפצות ולשפות", יש  בשורה הראש 
להחליף את המילה "בשלמות", במילים "בשיעור חבותו  

שורה, יש לגרוע את המילים "מכל  החוקית". בסוף ה
 א". עילה שהי

בשורה החמישית, לאחר המילים "בפסק דין סופי", יש  
 ת". להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקי

שפה ויפצה את  המילים "י בשורה השישית, לאחר
התאגיד", יש להחליף את המילים "באופן מיידי",  

 במילים "בהקדם האפשרי". 

"הניתנים לצרכנים", יש להוסיף    בסיפא, לאחר המילים

 ם "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה". את המילי

 לא שינוי ל

67.  
47 13.4 

אחראי",  ראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה בשורה ה

 יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

 לא שינוי ל

68.  
47 13.5 

כל דין",  בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "

 "דין".   במילה

 לא שינוי ל

69.  

47 13.5.3 

סה ייחודית ולא  מנות עובדים נעשה בפוליביטוח נא

יטוח כספים. לכן יש להפריד  כתוספת לפוליסת לב

 .םביניה

 לא שינוי ל

70.  

47 13.7 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "אחריותו של הקבלן",  
 רוע את המילה "וכן". יש לג

חי הקבלן",  בשורה השנייה, לאחר המילים "יורחבו ביטו

 "לשפות". יש להוסיף את המילה 

 לא שינוי ל

71.  

47 13.8 

בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "להחזיק  

בתוקף", יש להוסיף את המילים "כל עוד חלה עליו חבות  

 חוקית". 

 לא שינוי ל

72.  

48 13.9 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "במסגרת אכיפת  
₪   500,000לסך   ים "עדהגבייה", יש להוסיף את המיל

 ון".ע"ב נזק ראש

שלישית, לאחר המילים ")אם ככל שייערכו(",  הבשורה 

 יש להוסיף את המילים "הרלוונטיים להסכם זה". 

 לא שינוי ל

73.  
48 13.12 

באשר לסעיף זה, ביטוח נאמנות עובדים נעשה בפוליסה  

 נפרדת, ולכן יש לציינו בתת סעיף נפרד. 

 לא שינוי ל

74.  
50 13.14.15 

ת השורה הראשונה, יש לגרוע את הכיתוב  בתחיל

"14.5.27 ." 

 לא שינוי ל



 על ידי המציע  חתוםרז ויש לצרפו להצעה כשהוא נפרד ממסמכי המכק בלתי  חל זה מהווה מסמך
 

 הובתש שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

75.  
50 13.14.19 

ימים מראש",    7את המילים "בסיפא, יש להחליף 

 יום מראש".  14במילים "

 לא שינוי ל

76.  

50 13.14.20 

ילים  ף השורה הראשונה, יש להחליף את המ בסו

"למוסכם על ידי התאגיד", במילים "לקביעת שמאי  

 רת הביטוח". מוסמך מטעם חב

 לא שינוי ל

77.  

51 13.14.23 

שורה השנייה, לאחר המילים " בדבר  חילת הבת

אחריותו", יש להחליף את המילה "הבלעדית", במילה  

 "החוקית". 

 לא שינוי ל

78.  

64 

ור  איש

קיום  

 ביטוחים  

סוג ביטוח רכוש כה"ס, כספים בכספת ובהעברה, 
 נאמנות:

 אש מורחב.  סוגי הביטוח ולציין ביטוח 3יש להפריד את  

וח נפרדים גם לכספים  ש לפתוח סוגי ביטלאחר מכן, י

הכיסוי הרלוונטי לביטוחים  וגם לנאמנות ולציין את קוד  

 324אלה )

 לא שינוי ל

79.  

64 

אישור  

קיום  

 ביטוחים  

יש להחליף את   "נוסח ומהדורת הפוליסה",בעמודת 

 ". 2016המילים "ביט או שקול", במילים "מגדל ביט 

 לא שינוי ל

80.  

64 

אישור  

קיום  

 ביטוחים  

 מקצועית: סוג ביטוח אחריות

ת", יש להוסיף את  לאחר המילים "אחריות מקצועי
עם חבות המוצר". בהתאם, בעמודת  "משולבת המילים 

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

לגרוע את המלל "מועד  ודת "תאריך תחילה", יש בעמ
 המוקדם".  –לת פעילות בפועל חתימת החוזה או תחי 

,  318,  307ודים  די הכיסוי יש לגרוע את הקבעמודת קו
היות ואינם רלוונטיים לסוג ביטוח זה. באשר לקוד   322
 חודשים.    6, יש להעמיד את תקופת הגילוי על 332

  "רשלנות רבתי, סייבר" .בהמשך, יש לגרוע את המילים 

שר לביטוח  לגבי רשלנות רבתי, אין להוסיף מלל, ובא

 אחר.  סייבר, הביטוח באמצעות מבטח

 לא שינוי ל
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