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  כ"ה שבט תשפ"א

  

  למתן שירותי גבייה משפטיים 02/2021מכרז פומבי 
  באמצעות היוועדות מרחוק ("זום")אשר נערך  03.02.2021מיום פרוטוקול מפגש מציעים 

  

  נוכחים:

  יועצת משפטית לעירייה –שלומית גבע 

  גזברית העירייה  –היימן ענבל דרור 

  סגן גזברית העירייה –נאור דוידי 

  בהשתתפות:

  מרקוביץ', פרג, שוואב, זיו, דנן ושות' עורכי דין –משרד גלר, האן  -מעיין תייר 

  , קנטור גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' עורכי דיןמשרד דורון טיקוצקי –נאהי חמוד 

  עורכי דין משרד עזורה ושות' –אלי עמר 

  משרד סנדרוביץ', רינקוב ושות' –אלון אשכול 

  משרד עמר, עזורה, חנני ושות' עורכי דין –הילה עמר פיינה 

  

  :לו במהלך הפגישה והמענה עליהםלהלן השאלות שע

  

 גם מכרז איכות? האם המכרז הוא מכרז מחיר בלבד או .1

  : מכרז זה נמדד על פי מחיר בלבד.התייחסות העירייה

  

 אילו חובות יועברו לטיפול המשרד הזוכה? כמו כן נתבקשו הבהרות בעניין החובות. .2

: החובות שיועברו לטיפול הם חובות אשר עברו מיצוי הליכי אכיפה התייחסות העירייה

  שנים. 3מנהליים, כלומר חובות אשר גילם עולה על 

  להלן מידע נוסף לגבי החובות לעירייה:

  ₪מיליון  22.1 -כ –סך חובות הארנונה 

   ₪מיליון  26.8 -כ –סך חובות כללי 

  ₪מיליון  8.1 -כ –שנים  3סך החובות הכללי אשר גילם הוא עד 

  ₪מיליון  5 -כ -שנים  7 -ל 4סך החובות הכללי אשר גילם הוא בין 

  ₪מיליון  13.7 -כ - שנים  7סך החובות הכללי אשר גילם עולה על 

  

 לא ברורה הדרישה לחותמת נתקבל. -לפרק א'  4עמוד  – 2.2.3סעיף  .3

  אין צורך בחותמת נתקבל. –: הסעיף יתוקן התייחסות העירייה

 האם הטיפול המשפטי יכלול טיפול בקנסות חניה? .4

  ותהיה לכך דרישה בהמשך.: כרגע לא, אך יכול התייחסות העירייה

 דרישות העירייה לעניין הביטוחים נראות חריגות. .5

נבקש לעלות שאלות או בקשות להבהרה  בכל מה שקשור לסעיפי הביטוח :התייחסות העירייה

  ספציפיות במסגרת "הגשת שאלות הבהרה".



 

 

 לא ברורה הדרישה לערבות מכרז וערבות ביצוע. .6

  עינה.: הדרישה נשארת בהתייחסות העירייה

 ?19-20האם עברו תיקים בשנים  כמה תיקים יעברו לטיפול המשרד הזוכה? .7

תיקים לטיפולו וזאת  50 -: העירייה מתעתדת להעביר למשרד הזוכה כהתייחסות העירייה

לא עברו תיקים לטיפול משפטי  19-20בהדרגה, כמו כן עם הזמן יועברו תיקים נוספים. בשנים 

  חיצוני.

 .2020לעמודי המכרז שכן הם מתייחסים לשנת  18-19עמודים  נראה כי יש לתקן את .8

  : יתוקן.התייחסות העירייה

 הועלתה בקשה לדחיית מועד הגשת המכרז. .9

  מועדים.בשינוי אין : הבקשה נשקלת אך כרגע התייחסות העירייה

 הועלו שאלות בנוגע לרכישת המכרז וצירוף הקבלות. .10

אין שינוי מדרישות המכרז. יש לרכוש את המכרז פיסית ולשלם פיסית : התייחסות העירייה

תיבדק האפשרות לשלם על המכרז טלפונית, כאשר במקרה זה יש לדאוג להדפיס את בגביה. 

הקבלה על החשבונית ולצרפה לפי הוראות המכרז. נדגיש כי את מעטפת המכרז יש לקבל פיסית 

ינוי מדרישות המכרז, יפורסם השינוי באתר העירייה במידה ויהיה ש ממרכז התשלומים העירוני.

 ובאחריות המציע לעקוב אחרי השינויים.

  

  .8.2.21ביום  המכרז המעודכנים יפורסמו באתר העירייה  מסמכי .11

להעלותן במסגרת הליך שאלות הבהרה   יש  מציעים  מפגששלא ניתנו במסגרת  תשובות .12

  .מכרזה לתנאי בהתאם

האמור במסמך זה.  יגבריובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז  .13

 מסמכי ותנאי המכרז הנם ללא שינוי.   יתר

  חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז. פרוטוקול זה יש לצרף את  .14

  

  

   חתימה וחותמת המציע: ___________________

  בכבוד רב,

  נאור דוידי, רו"ח

  ית העירייהגזברס. 

 

  


