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 א"תשפ תמוז ח"כ

2021יולי  08  

 מבלי לפגוע בזכויות

  2תשובות לשאלות הבהרה מס' 

למתן שירותי ניהול ותפעול של מחלקות הגביה והאכיפה, מתן  12/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 

 שירותי מוקד חיצוני לבירורים, תשלומים ודיווחים, וקריאה תקופתית של מדי מים  

 
 

 מס"ד
מספר 
 עמוד  

 מספר סעיף 
 נוסח השאלה 

 תשובה

1.   
נא אישורכם כי ניתן להגיש את  כללי 

מסמכי המכרז על גבי המסמכים 
 אשר פורסמו באתר המועצה.

 מאושר.

2.  6 

נוכח העובדה כי לא מקובל  8.2.1
להגיש את המכרז במעטפה 
החושפת את שם המציע נא 

 2אישורכם להכניס את 
המעטפות )מעטפה עם עותק 

עם העתק( לתוך  2מקור ומעטפה 
מעטפה מאגדת ללא סימני זיהוי 
אשר על גביה ירשם מספר המכרז 

 בלבד.

 מאושר

3.  13 

לצורך הוכחת נסיונו של המציע  13.8+  13.5
יש לצרף המלצות מלקוחות 

בנוסח נספח ז', אולם נספח ז' 
אינו כולל נוסח המלצה. נא 

המלצות בנוסח אישורכם לצירוף 
חופשי מהלקוחות אשר הוצגו 
 במסגרת המענה לסעיפים אלו.

מאושר, כל עוד ההמלצות 
 יכללו את כל המידע הנדרש.

 פירוט השאלה סעיף עמוד מס"ד

 

 תשובה

1 13 13.8  

לאור העובדה, כי השירות הנדרש במסמכי 

בנושא המכרז עיקרו בשירות לקוחות וגביה 

. נבקשכם, כי לקבלת מלוא ניקוד המים

האיכות לסעיף זה לאשר כי ההמלצות יהיו 

 גם של תאגידי מים בנוסף לרשויות. 

 מאושר.

 כללי  כללי  2

נבקש לקבל כמות החיוב בקובים של רכישת 

  2018-2020מים לשנים 

 .לא יועברו נתונים

 ה'  11 3

נבקש להסיר את הדרישה לתואר ולאפשר 

הגשת מועמד לתפקיד  מנהל שירות לקוחות 

אשר נמצא בשלהי לימודי תואר ראשון )עד 

 שנה לסיום(. 

 ללא שינוי.

 כללי  כללי 4

, 2018,2019נבקש לקבל מאזני גבייה לשנים 

 .  06/2021 – 01/2021 -ומה 2020

 לא יועבו נתונים.
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 מס"ד
מספר 
 עמוד  

 מספר סעיף 
 נוסח השאלה 

 תשובה

4.  
65  +

75 

 4סעיף  4.3.1
לטבלה  + נספח 

 טופס הגשה 

לתפקיד עובדי שירות קהל צורף 
למכרז נוסח קורות חיים. נא 

הבהרתכם כי טופס זה יש להגיש 
לאחר זכיה ולא במעמד הגשת 
המכרז נוכח העובדה כי תפקיד 

זה אינו חלק מדרישות הסף 
 /איכות 

 מאושר.

 כללי  .5
נודה לקבלת מאזני גבייה כוללים  

 2021וכן לשנת  2019-2020לשנים 
 עד כה

 ת לעיל.ראו תשובו

 ביטוח
 

6.  5 
6.3 

 יש לגרוע תת סעיף זה
 תשובה

7.  5 

בסיפא, לאחר המילים  6.4.2
"בהתחייבות זו כלפיה", יש 

להוסיף את המילים "לחילופין, 
היה וההערות לא תאושרנה, 

 רשאי המציע לחזור בו מהצעתו".

 ללא שינוי

8.  5 

בסיפא, לאחר המילים "ערבות  6.5
המילים הביצוע", יש להוסיף את 

"או לחילופין זכאי הזוכה לחזור 
 בו מהצעתו".

 ללא שינוי

9.  44 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר  10.1
המילים "הספק יהיה", יש לגרוע 

את המילה "לבדו". בהמשך, 
לאחר המילה "אחראי", יש 

להוסיף את המילים "בשיעור 
 חבותו החוקית".

בתחילת השורה הרביעית, לאחר 
זה", יש  המילים "נשוא הסכם

להחליף את המילה "ו/או", 
 במילים "ובלבד שנגרמו".

 ללא שינוי

10.  44 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר  10.2
המילים "הספק יהיה", יש לגרוע 

את המילה "לבדו". בהמשך, 
לאחר המילה "אחראי", יש 

להוסיף את המילים "בשיעור 
 חבותו החוקית".

 ללא שינוי

11.  44 

השלישית, לאחר בתחילת השורה  10.3
המילים "עקב נזקים כאמור", יש 

להוסיף את המילים "כפוף 
להוכחת חבותו החוקית של 

הספק והיקפה".בסיפא, לאחר 
המילים "על חשבונו", יש להוסיף 
את המילים "בכל מקרה, הפטור 

מאחריות לא יחול כלפי מזיק 
 בזדון".

 ללא שינוי
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 מס"ד
מספר 
 עמוד  

 מספר סעיף 
 נוסח השאלה 

 תשובה

12.  51 

בסוף השורה הראשונה, יש  23.2
את המילים "כל דין", להחליף 

 במילה "דין".

 מאושר

13.  52 

בסוף השורה השנייה, לאחר  23.4
המילים "נזק או אובדן", יש 

להחליף את המילים "שניתן היה 
לבטח אותם כאמור", במילים 

"שעליו לבטח על פי סעיף ביטוח 
 זה".

 ללא שינוי

14.  52 
בשורה הרביעית, יש לגרוע את  23.5

 המילים "ככל האפשר".
 שינוי ללא

15.  52 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר  23.7
המילה "הספק", יש לגרוע את 
המילה "לבדו".בסיפא, לאחר 

המילים "הנקובה בפוליסה", יש 
להוסיף את המילים "ובלבד 

שהינם בתחום חבותו החוקית 
 של הספק".

 ללא שינוי

16.  52 

בשורה השנייה, יש לגרוע את  23.8
המילים "ואת הפוליסות בהן 

 נכללים הביטוחים".

 ללא שינוי

17.  52 

בסוף השורה הראשונה, לאחר  23.11
המילים "אישור קיום 

הביטוחים", יש לגרוע את 
 המילים "ו/או הפוליסות".

 ללא שינוי

18.  52 

בסוף השורה הראשונה, יש לגרוע  23.13
את המילים "את הפוליסות 

 ו/או".

בשורה השנייה, לאחר המילים 
את "על מנת", יש להחליף 

המילה "להתאימם", במילה 
 "להתאימו".

בשורה השלישית, לאחר המילים 
"אישור קיום הביטוחים", יש 

לגרוע את המילים "ו/או 
 הפוליסות".

 ללא שינוי

19.  52 

בסיפא, לאחר המילים "שביצע  23.16
נזק בזדון", יש לגרוע את המילה 

 "לספק".

 מאושר

20.  53 

23.17 
בתחילת השורה הראשונה, יש 

את המילים "הפוליסות  להחליף
 ואישור", במילה "אישור".

בשורה השנייה, לאחר המילים 
"ביטוח אחריות מקצועית", יש 

 ללא שינוי

 

 

 מאושר
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 מס"ד
מספר 
 עמוד  

 מספר סעיף 
 נוסח השאלה 

 תשובה

להוסיף את המילים "משולב עם 
 ביטוח חבות המוצר".

21.  53 

בתחילת השורה השלישית, לאחר  23.19
המילים "שביצע נזק בזדון", יש 

 הספק".לגרוע את המילים "כלפי 

בסוף השורה השישית, לאחר 
המילים "אלא אם", יש להחליף 

את המילה "תימסר", במילה 
 "תישלח".

 מאושר

 

 מאושר

 

22.  53 

בסוף השורה הראשונה, לאחר  23.20
המילים "לרבות מעוקלים", יש 

להוסיף את המילים "עד לסך 
 ע"ב נזק ראשון". ₪ 500,000

בתחילת השורה הרביעית, לאחר 
"נזק בזדון ופריצה", יש המילים 

להוסיף את המילים "ע"ב נזק 
ראשון שאינו כפוף לביטוח 

 חסר".

 ללא שינוי

 

 

 ללא שינוי

23.  53 

בסוף השורה הראשונה, יש לגרוע  23.21
את המילים "זיהום פתאומי 

 תאונתי ובלתי צפוי".

 ללא שינוי

24.  53 

 מאושר 23.22.1

 

 מאושר

25.  53 

המילים בשורה השנייה, לאחר  23.23.1
"לבין הספק", יש להוסיף את 

-המילים "אך לא לפני ה
1.1.2015." 

 מאושר

26.  53 

בשורה הראשונה, יש לתקן את  23.23.2
תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה 

 חודשים בלבד. 6על 

 מאושר

27.  53 

בסיפא, יש להחליף את המילים  23.24
"ביט או נוסח אחר הדומה לו 

בכיסוי הביטוחי", במילים 
 ".2016ביט  "מגדל

 מאושר

28.  54 

בסוף השורה הראשונה, ועד  23.26
תחילת השורה השלישית, יש 
לגרוע את המילים "בפוליסה 

לביטוח עבודות קבלניות, פרק ב' 
אחריות כלפי צד שלישי 

פרק ג' ביטוח  ₪ 4,000,000
אחריות מעבידים כפי שרשום 

 בפוליסת ספק הזוכה". 

בהמשך השורה השלישית, לאחר 
"בפוליסה לביטוח  המילים

נאמנות", יש לתקן את גבול 

 מאושר

 

 

 

 

 מאושר
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 מס"ד
מספר 
 עמוד  

 מספר סעיף 
 נוסח השאלה 

 תשובה

האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 
3,700,000 ₪. 

29.  54 

בתחילת השורה השנייה, יש  23.27
להחליף את המילים "יערוך 

הספק", במילים "רשאי הספק 
 לערוך".

 ללא שינוי

30.  54 

בשורה השנייה, לאחר המילים  23.30
להוסיף "חבות כל שהיא", יש 

את המילים "מעבר לחבותו על פי 
 דין".

 ללא שינוי

31.  58 

סוג ביטוח אש 
רכוש  –מורחב 
 מעוקל:

 

בעמודת "נוסח ומהדורת 
הפוליסה", יש להחליף את 

המילה "ביט", במילים "מגדל 
 ".2016ביט 

בעמודת "סכומי הביטוח", יש 
 ".₪ 500,000לציין 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש 
 .324בקוד  318להחליף קוד 

 מאושר

 

 

 ללא שינוי

 

 ללא שינוי

 

32.  58 

בעמודת "נוסח ומהדורת  סוג ביטוח צד ג 
הפוליסה", יש להחליף את 

המילה "ביט", במילים "מגדל 
 ".2016ביט 

 מאושר

 

33.  59 

סוג ביטוח 
 אחריות מעבידים 

בעמודת "נוסח ומהדורת 
הפוליסה", יש להחליף את 

המילה "ביט", במילים "מגדל 
 ".2016ביט 

 מאושר

 

34.  59 

סוג ביטוח 
 אחריות מקצועית 

לאחר המילים "אחריות 
מקצועית", יש להוסיף את 

המילים "משולבת עם חבות 
המוצר".בעמודת "גבולות 

האחריות", יש לתקן את גבול 
האחריות הנקוב למקרה 

ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 
8,000,000 ₪. 

 מאושר

 

35.  59 

סוג ביטוח 
 נאמנות 

"נוסח ומהדורת בעמודת 
הפוליסה", יש להחליף את 

המילה "ביט", במילים "מגדל 
 ".2016ביט 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש 
, 328, 318, 309לגרוע את הקודים 

תקופת  – 332ובאשר לקוד 
 חודשים. 6הגילוי הינה 

 מאושר

 

 

 6, תקופת גילוי 332קוד 
 מאושר. יתר ללא שינוי
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 בכבוד רב,

 מלי פול 

מנהלת מחלקת רכש חוזים 

 מכרזים

 קסום מועצה אזורית אל

 

 


