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 ב' טבת תשפ"א 
 2020דצמבר  17

 לכבוד
 16/2020רוכשי מכרז 

 

 הבהרה  תשובות לשאלות

 למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה, היטלים, אגרות וגביה  2020/16מכרז פומבי  
 הבהרה שהתקבלות אצלה:להלן תשובת המועצה לשאלות 

מספר  שם המסמך מס
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה 

טופס   .1
 ההצעה 

נודה להבהרתכם מהו היקף   4.2.1 12
התביעות שהגישה המועצה בשנה  

 ?האחרונה

 הליכי תביעות כספיות והוצל"פ
  5הוגשו לבתי המשפט:  .1

תביעות כספיות בסך כולל של 
832,893   .₪ 

  63הוגשו להוצאה לפועל:   .2
בקשות לביצוע תובענה על  
סכום קצוב בסך כולל של  

1,048,166   .₪ 
  5הוגשו להוצאה לפועל:   .3

בקשות לביצוע פסקי דין בסך 
 ₪.   680,188כולל של  

  2הוגשו להוצאה לפועל:   .4
בקשות לביצוע שטר )שיקים( 

 ₪.   20,622סך כולל של ב
ערעורים   / עררים   / השגות 

  מינהליים / עתירות מנהליות
הוגשו עד כה לגזבר המועצה /  .1

מנהל הארנונה /מחלקת  
  פניות בענייני 77הגבייה 
)לרבות השגות,   ארנונה

דרישות להשבה, זיכויים  
רטרואקטיביים, הנחות  

 מארנונה, פטורים וכיו"ב(.  
עדת עררים לו  13הוגשו עד כה   .2

הערר לענייני ארנונה כללית  
 שליד המועצה.  

לא הוגשו עד כה ערעורים   .3
מנהליים ו/או עתירות  

בנושאי  2020מנהליות בשנת 
ארנונה ו/או חיובים אחרים  

 על פי דין.  

יובהר כי הנתונים במפורטים 
בסעיף זה הינם כללים בלבד 

ואינם מפרטים באופן מדויק את  
המשפטיים  היקף ההליכים 

 שהתקיימו בשנה האחרונה 

טופס   .2
 ההצעה 

נודה להבהרתכם מהו היקף   4.2.2 12
ההליכים בהוצאה לפועל שניהלה  

 ?המועצה בשנה האחרונה 
נודה להבהרתכם מהו היקף      .3

  שטופלו השגות, עררים, עתירותה

 ?בשנה האחרונה

הוראות    .4
 למשתתפים 

ע"ג  האם ניתן לצרף המלצות שלא  5ה. 7
 . מסמך ד'

 הבקשה נדחית. 
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האם אפשרי שגם מנהל הארנונה,    17 מסמך ד   .5
מנהל הגבייה, מנהל האגף יחתמו  

 .על ההמלצה

מילוי מסמך ד' יתאפשר ע"י אחד  
מבעלי התפקידים הבאים:  

מנהל אגף /   יועמ"ש, גזבר,
 מחלקת ארנונה / גבייה. 

או בעלי תפקידים מקבילים  
 בתאגידים עירוניים. 

הוראות    .6
 למשתתפים 

נבקש לפצל את השירותים   סעיף א'  3-4
 –הנדרשים במכרז לשני פרקים 

כך שפרק אחד יכלול את מלוא 
השירותים הנדרשים ביחס  

לתחום הגביה )הכנת מכתבי  
התראה, ייצוג המועצה בכל  

בהליכים הרלוונטיים, הוצל"פ  
וכו'(; והפרק השני יכלול את 

מלוא השירותים הנדרשים ביחס  
חום הארנונה, היטלים ואגרות  לת

)מענה וייצוג בהשגות, עררים, 
עת"מ, ליווי וייעוץ המועצה  

בניסוח צו הארנונה, חוות דעת 
 בתחומים הרלוונטיים וכו'( 

 הבקשה נדחית 

כמה עו"ד מציעים יבחרו במסגרת   5 4 כללי   .7
 המכרז?

בכוונת המועצה לבחור במשרד 
 עו"ד אחד.  

אין באמור כדי לגרוע מזכות 
לפצל את הזכיה במכרז המועצה  

 .בין מס' מציעים

הוראות    .8
 למשתתפים 

משרדנו   7ב. 5  ? מדובר  תוכנות  באיזה 
תוכנת   עודכנית,  עם  עובד 
האוטומציה ופוקוס ? האם מדובר  

 ?בתוכנות שמעבר לכך 

במועצה  בימים אלה נבחנת 
החלפת תוכנת הניהול. המועצה 
 תודיע לאחר שתתקבל החלטה.

  10הדרישה לערבות מנוגדת לכלל   25 מסמך ז'   .9
לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה  

 .1986- מקצועית( תשמ"ו

 הבקשה נדחית.  
הביטוי "עניין" , בכללי האתיקה  

המקצועית, מתייחס לתיק ולא  
להשתתפות במכרז )כלומר העו"ד  

לא נדרש לערוב להליכים בהם 
 יטפל(. 

פרק ח'   9   .10
 1סעיף 

 אופן שיקלול ההצעה הכספית
יוצר עיוות מבחינת הניקוד הניתן  
להצעות הכספיות לעומת הניקוד  

והמשקל לפי הפרמטרים  
האיכותיים. זאת מהטעם כי  

סכום ההצעה לכל שעת עבודה 
וסכום ההצעה לעתירה אינם 

 .על סדרי גודל זהים מתבססים

הנוסחא לחישוב ההצעה הכספית  
תתוקן ותבוצע כמפורט בשורה 

 .ב להלן. 10המסומנת 
 

 אין שינוי ביתר תנאי המכרז 

  .ב 10

 הצעה עבור עלות שעת עבודה    X 0.8+ הצעה עבור ייצוג בעתירה מנהלית (  X 0.2)  הצעה כספית  = 
                                                                    50 
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11.   12 4.2  

4.2.2 

חוק  במבוקש להבהיר כי לא יהיה  
נגיף הקורונה )ההוצאה לפועל 

והוראת  68תיקון מס'  -החדש 
, בכדי לפגוע  2020-, התשפ"א (שעה

בזכאות הזוכה לשכ"ט ראוי  
מהמועצה שיתבסס על התעריפים  
המומלצים של לשכת עוה"ד שהיו  

תקפים אלמלא הוראת השעה 
וכפי שהיה בתוקף עד ליום  

24.9.2020 . 

 לא יהיה  המועצה תבהיר כי
נגיף  )חוק ההוצאה לפועל ב

  68תיקון מס'   -הקורונה החדש 
 2020-, התשפ"א(והוראת שעה

להתנות על התעריף הקבוע  בכדי 
טופס   –במסמך ב'  4.2.2בסעיף 

 ההצעה. 

 
 

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.

 מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. מובהר כי הוראות
 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 
 
 
 

 דניאל חידקל, עו"ד
 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית

 השרוןמועצה אזורית דרום 


