
 
 
 
 
 

 

 ____________________________________________חתימה וחותמת המציע: 

 
 "ב אייר, תשפ"בכ

 2022מאי,  23
 

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 ג.א.נ.,

 

 פרוטוקול מפגש מציעים – 2הודעה מספר הנדון: 

לאספקת שירותי קריאת מדי מים,  03/2022 מכרז פומביפרוטוקול מפגש מציעים במסגרת 
עיבוד נתוני הקריאות והצריכה, חיוב, גביה, אכיפת הגביה, צרכנות מים, שירות לקוחות, לרבות 

  שירותי מוקד טלפוני לבירורים ולתשלומים, ושירותים הנלווים לכל אלה

 
 המזמיןמשתתפים מטעם 

 מהלל, סמנכ"ל כספיםרו"ח עמית 
 על הגביהגב' ערגה שמעוני, המפקחת 

 מתכנן ויועץ למכרז ,מר אורן אל נקוה

 
 משתתפים מטעם מציעים פוטנציאליים

 מר אילן ערוסי, מנכ"ל חברת מילגם
 מר יוסף סמואל, מנהל מחלקת גביה, חברת מילגם

 מגער -עו"ד שני בן יוסף, עו"ד, אם גרופ 

 

 מועד ומקום המפגש

 12:00בשעה  22.05.2022 –באייר תשפ"ב, ה א', כ"א ליום  1מפגש המציעים נקבע בהודעה מספר 
 משרדי הנהלה 2רמלה, קומה  21במשרדי התאגיד ברחוב סוקולוב 

נציגי חברת מילגם הגיעו בשעה היעודה. בבירור טלפוני מול חברת אם גרופ עולה כי לא שמו לב 
כי ל שנמסר בעת קבלת מסמשפורסמה באתר המרשתת של התאגיד ונשלחה לדוא" 1להודעה מספר 

 המכרז.

  12:38נציגי חברת אם גרופ הגיעו בעקבות ההודעה הטלפונית בשעה 

 בחדר המהנדס הראשי של התאגיד 12:38מפגש המציעים התקיים בשעה 

 עיקרי הדברים

פתח בציון מספר המכרז והנושא, הגדיר את מסגרת הדיון, ציין כי אין   -אורן אל נקוה 
השאלות שתישאלנה במסגרת הדברים שיאמרו בעל פה מחייבים וכי 

הדיון תקבלנה תשובות בכתב, כאשר בכל מקרה רק שאלות שתישאלנה 
 בכתב ו/או תצוינה במסגרת הפרוטוקול תחייבנה את התאגיד.

גובה ערבות המכרז ותוקפה, גובה , לעניין הניסיון סקר את תנאי הסף 
 מועדים לשאלות ולהגשת הצעות.ערבות הביצוע, 

נתן הסבר כללי לעניין היקף פעילות התאגיד, מספר הצרכנים, מספר  
התושבים, היישובים אותם משרת התאגיד, היקף הגביה השוטפת וגביית 
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, מספר הסניפים והעובדה שישנם הסכמי 2021הפיגורים בנתוני שנת 
 שכירות קיימים בסניפים אלה.

לם המייצג )מספר שציין כי בהצעת המחיר יש לתת אחוז הנחה שלם  
מסך  5.6%על שיעור עמלת גביה מקסימלי של  20%ל  1%הנע בין אחוז( 

גביית סוגי השירות הנכללים בעמלה, כשהם כוללים גביה מהרשויות 
המקומיות וממפעלים גדולים. לשאלת מנכ"ל מילגם ציין כי העמלה 
תשולם על סך הגביה כשהיא כוללת מע"מ, מבלי לפגוע באמור במסמכי 

 המכרז.

 ( 21ציין את מספר התקנים הנדרש ) 

( הכוונה היא 2022כי לעניין שנה )לדוגמא חידד  –הניסיון דרישות לעניין  
לכל או חלק מהשנה בתנאי הניסיון לעניין אספקת שירותי הגביה ושירות 
הלקוחות, בעוד שלעניין התנאי הנוגע למוקד הטלפוני לבירורים 

ת שהתקיימו במהלך השנה, גם השיחוולתשלומים הכוונה הינה למספר 
 אם זו טרם הסתיימה.

ציין כי יש להציג את מסמכי  –לעניין דרישות אישור קיום הביטוחים  
אישור קיום הביטוחים ואת דרישות הביטוח למבטחים ולשאול כל 
שאלה לעניין זה במסגרת השאלות, כאשר במועד החתימה על ההסכם 
לא ניתן יהיה לבצע שינויים בדרישות הביטוח ו/או באישור קיום 

 הביטוחים.

גמות הפסיקה, חובת הפיקוח המוטלת על התאגיד לאור מחידד לעניין  
נוהל הפעלת חברות גביה, ציין כי פעולות החקיקה המתגבשת והוראות 

בהן נדרש שיקול דעת תתבצענה בתיאום עם המפקחת על הגביה מטעם 
 התאגיד )שנכחה במפגש המציעים(.

 

 הועלו שאלות המציעים כמפורט להלן.

 שאלות והערות המציעים

 התייחסות המזמין / הערה השאלה שם השואל

מר אילן 
 ערוסי

הגבול התחתון של ההנחה,  .1
, עשוי לייצר מצב של 20%

קבלן הפסדי, כעולה ממתן 
שיעור עמלה על  20%הנחה של 

 5.6%של 

לא נכון לומר ששיעור עמלת  .2
כאשר  5.6%המקסימום הינו 

שיעור הנחת המינימום הינו 
1% 

מקבלים את ההערה לעניין שיעור  .1
, הנחה 1%לאחר  עמלת המקסימום

לפגוע בהנחיות למתן ההנחה מבלי 
 במסגרת הגשת ההצעה למכרז.

המכרז תומחר במטרה לייצר תחרות  .2
עבר מעל גובה הרווח הקבלני, 

כפי שמעריכן  להוצאות נותן השירות
 . המזמין

יובהר כי התאגיד אינו מצפה להצעות 
שגלום בהן הפסד ישיר לנותן השירות, 

  .ולפיכך קבע גבול תחתון להנחה

יחד עם זאת, משקילת האינטרס 
הציבורי ומכלול השיקולים 
האפשריים של המציעים, לרבות 
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 התייחסות המזמין / הערה השאלה שם השואל

והתייחסות אל  שיקולי נתח שוק
, אין התמחיר כחלק מתיק השוק

גבול מקום לשנות המזמין מוצא 
 זה.  תחתון

ככל שייקבע בחקיקה עתידית כי 
הקבלן אינו רשאי לבצע את 
פעולות האכיפה, נדרש מנגנון 
לפיצוי הקבלן שכן ניהול פעולות 
האכיפה ימשיך להיות מבוצע על 

 ידו

 מקובל.

ככל שתוצאות שינוי חקיקה עתידי תובלנה 
למצב בו פעולות עיקול מיטלטלין תבוצענה 
ישירות על ידי התאגיד, או על ידי נותן 

ימשיך נותן  מהזוכה במכרז, שונהשירות 
השירות לשאת בכל החובות האחרות 

 ליו במכרז.המוטלות ע

מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל מקום אחר 
במסמכי המכרז, ובהתחשב בעובדה שכוח 
האדם והציוד המשרדי תומחרו בהתאם, 
במקרה כאמור לעיל בו תבוצענה פעולות 
עיקול המיטלטלין על ידי אחרים, תשולם 

 בחודש₪  2,500לנותן השירות תוספת של 
די בתמורה לטיפול בעיקולים שיבוצעו על י

, ובלבד שבאותו החודש בוצעו אחרים
עיקולי מיטלטלין )ברישום ו/או  30לפחות 
לי לפגוע בזכותו של במוזאת, , בפועל(

המזמין לקבוע את היקף הפעילות בהתאם 
 .לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

יודגש כי במקרים של ביטול השירות על ידי 
נותן השירות על פי פסיקת בית משפט, 

השירותים מסוג עיקול הפסקת מתן 
 30מיטלטלין )בכלל( או ביצוע של פחות מ 

עיקולים בחודש מסוים, לא תשולם 
 התוספת כאמור.

 

 : תשומת לב המציעים
 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם, 
 .כאשר היא חתומה כנדרש

 
המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט במקום יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות 

 .בו ציון במפורש אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהן
 
 

 בכבוד רב,      

 

 

 יוסי בן חמו                 
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 מנכ"ל ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ         

 

 


