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 התשובה  השאלה  המסמך מס"ד

טרם נקבע. ניתן לברר בהמשך אצל  נבקש לציין מועד פתיחת המעטפות  כללי     .1
 רכז וועדת מכרזים  

סע'   3עמ'   .2
 ט    3

על מנת להגיש מענה מיטבי ולנוכח צפיפות  
נבקשכם   ההצעות,  להגשת  עד  המועדים 
למכרז   ההצעות  הגשת  מועד  את  לדחות 

 לפחות בשבועיים ימים. 

כפי שפורסם, המועד להגשת הצעות  
 .  31.8.21נדחה לתאריך  

סע'   9עמ'    .3
5  

פעילות   נתוני  את  לידינו  לקבל  נבקש 
 האכיפה המנהלית ברשות 

 ובכללה:  2018-2021בין השנים         

 כמות הודעות דרישה ראשונה ושניה.  .1
ועיקולים   .2 ברישום  עיקולים  כמות 

 בפועל. 
מ .3 הוצאות  למחסני  יטלטל יכמות  ן 

 הוצל"פ. 

כמות ליווי משטרתי ומס' שוטרים   .4
 נדרשים 

יימסר במהלך   1-2לגבי סע' 
ההתקשרות, ככל שיש צורך בכך. 

לא נצרך שירות זה.   -3לגבי סע' 
כמות שוטרים נדרשת  -4לגבי סע' 

 שוטרים   1-2

סע'   4עמ'   .4
 י'  5

אותן   הנוספות  המטלות  פירוט  את  נבקש 
 תתבקש החברה לבצע. 

 מדובר בסעיף סל.  

סעיף   9עמ'   .5
 י'  5

הפקידות הנדרשות  נבקש לדעת את מספר  
 לאספקת שירותי הגביה. 

 פקידות  2-4לפי הצורך, בין 

סע'   10עמ'   .6
   3 -)א(10

לא נדרש לתמחר את עלות העסקת המנהל,  
 על אף שקיימת דרישה למשרה כזאת. 

 נבקש לאפשר זאת.

 הבקשה נדחית 

סע'   13עמ'   .7
19   

הדרישה לערבות אישית חריגה מהמקובל  
בתחום   דומים  ואינה  במכרזים  הגביה 

 במתחם הסבירות. 

על   לחתום  הספק  נדרש  המכרז  במסגרת 
מילוי   את  מאשר  הוא  בו  הצהרה 

 הבקשה מתקבלת.  



 התשובה  השאלה  המסמך מס"ד

ומסמכי   ההסכם  פי  על  התחייבויותיו 
 תשובות ההבהרה. 

להתחייבויותיו,   לערוב  כדי  כן,  כמו 
מצורפת להצעתו גם ערבות מכרז, שאילו  

 יזכה, תוחלף בערבות ביצוע. 

 

סע'   13עמ'   .8
22   

נבקש לדעת את משך תקופת ההתקשרות  
 הראשונה בין העירייה לספק.

תקופת ההתקשרות הראשונית היא  
 לשנה 

שכל   סע' ח'    .9 כתוב  השתתפות  לתנאי  ח'  בסעיף 
הינו   מהתמחור  יקרה  50%סעיף  מה   .

המציעים   שני  בין  החלפה  ותהינה  במידה 
 בשני הסעיפים 

לוועדת המכרזים זה, במקרה 
לבחור באחד מבין  שיקול דעת 

 המציעים 

 רכב פרטי    מהו הרכב המתאים לביצוע העבודה   י"א   5סע'   .10

  15, 6סע'   .11
 ג' 

סתירה בין שני סעיפים לגביית כספים ע"י  
 הקבלן.  

הבהרה במקומה, ויוחלט ליישב את 
 ההתקשרות.  הסתירה בתחילת

דורשת   כללי    .12 שהעירייה  הביטוחים  סך  לדעתנו, 
עומד   העובדים  אינו  לכמות  ביחס 

 הנדרשים 

לא מדובר בשאלת הבהרה, אלא  
 .  דעהבהבעת 

 


