תאריך16.03.2017 :
י"ח באדר התשע"ז
לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :הליך הבהרות במסגרת מכרז פומבי מס' הס'  15/2017למתן שירותים משפטיים
לאוניברסיטת תל-אביב בגביית חובות שונים
.1

מס"ד עמ'

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון והתשובות להן:
נוסח קיים

סעיף

פרוט שאלה

תשובה

למסמכי המכרז יתווסף סעיף
 3.7בנוסח שלהלן –
כללי

.1

.2

הוספת סעיף חדש כתת סעיף
לסעיף מס'  3למסמכי המכרז

1

כללי

כללי

"יש לי ניסיון גביה של תשע
שנים רק בהוצאה לפועל
המשרד שלי מונה כעת שלושה
עורכי דין .אני מייצג הרבה
גופים פרטיים אך לא ציבוריים
במצב דברים זה ,יש לי סיכוי /
סיבה להגיש הצעה בחריג
למרכז או שמא חבל לבזבז זמן?
עיסוקי הוא רק בהוצאה לפועל"
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"גופים הקשורים לאוניברסיטה
יהיו רשאים להצטרף לתוצאות
מכרז זה וזאת באמצעות
חתימה על הסכם התקשרות
זהה בינם ובין המציע הזוכה".

אין שינוי בתנאי הסף למכרז.

סעיף

נוסח קיים

מס"ד עמ'

.3

3

7

תנאי סף להשתתפות
בתהליך

.4

3

7.2

תנאי סף

פרוט שאלה

"בהתייחס להגדרת "המציע",
רשאים לכאורה להשתתף בו
"יחידים תושבי ישראל,
שותפויות רשומות או תאגידים
הרשומים כדין בישראל"
משרדנו הינו שותפות בלתי
רשומה! השותפות מנהלת תיק
במע"מ ובמס הכנסה ומלבד
העובדה שהיא איננה שותפות
רשומה ,אין כל הבדל מהותי/
רלוונטי לצורך המכרז -בינה
לבין עו"ד המאורגנים כשותפות
רשומה /כחברה /או כיחידים
המעסיקים עורכי דין במסגרת
משרד המנהל הליכים
משפטיים לגביית חובות.
נציין כי השתתפנו בעבר
במכרזים דומים של גופים
ציבוריים ואולם ליתר זהירות
ראינו לנכון לשאול האם
מותרת השתתפות משרדנו
במכרז ,כשותפות בלתי רשומה
(להלן" :המשרד") וזאת לאור
העובדה כי מבחינה משפטית
המשרד (השותפות הבלתי
רשומה) הוא זה המעסיק עורכי
הדין והעובדים במשרדנו".

"האם מדובר על  5עו"ד אשר
לכל אחד מהם  5שנות
ותק בביצוע פעולות גביה או
שמא הכוונה הינה ל7-
עובדים אשר להם ותק
של  5שנים של ביצוע
פעולות גביה?"
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תשובה

אם המציע הינו שותפות לא
רשומה ,עליו לצרף להצעתו את
הסכם ההתאגדות בין השותפים
או תצהיר לפיו המציע הינו
שותפות לא רשומה וכן להוסיף
סעיף מפורש בו מתחייב כל
אחד מהשותפים ,כערב למלוא
התחייבויות השותפות על פי
מסמכי המכרז והסכם
ההתקשרות.
מציע שהינו שותפות לא רשומה
ימלא את נספח א' – תצהיר
לאימות תוכן ההצעה ,נספח ב'
– תצהיר בדבר קיום דיני
עבודה; נספח ט' – ניגוד עניינים
על ידי כל אחד מהשותפים
וייחתם על ידו.

הכוונה לשבעה עובדים אשר
לכל אחד מהם ניסיון מוכח של
חמש שנים ומעלה בביצוע
פעולות גביית חובות

מס"ד עמ'

.5

4

סעיף

7.3

נוסח קיים

פרוט שאלה

תשובה

" .1האם בנקים נכללים
בהגדרה של "גופים
ציבוריים" וזאת בשים לב
לכך שמרבית הבנקים
בישראל מוחזקים בחלקם
ע"י הציבור ובשים לב שכל
הבנקים מפוקחים ע"י
הרשויות בישראל ונותנים
שירות למיליוני לקוחות?"
" .2האם חברות הביטוח הינם
בגדר "גופים ציבוריים"
וזאת בשים לב לכך שמרבית
חברות הביטוח מוחזקות
ע"י הציבור ,ובשים לב שכל
חברות הביטוח מפוקחות
"על המציע להיות
ע"י הרשויות בישראל
בעל ניסיון מוכח
ונותנות שירות למיליוני
לקוחות?"
במתן שירותים
משפטיים בתחום " .3האם חברות תקשורת-
לצורך הוכחת הניסיון הנדרש
במכרז זה ,ייחשבו בנקים
("סלקום" ו  )YESהינן
הגבייה ,עבור
לב
בשים
בגדר "גוף ציבורי",
ציבוריים ,חברות ביטוח,
לכך שהינן מפוקחות ע"י
שלושה גופים
חברות תקשורת "סלקום" ו-
הרשויות (משרד התקשורת)
 YESכ"גוף ציבורי" העונה על
ציבוריים לפחות,
ונותנות שירות למיליוני
תנאי המכרז.
לקוחות?"
בהיקף מצטבר של
 .4רשות השידור -בהיותה גוף
 200תיקי גבייה
ציבורי ,העבירה לטיפול
אין שינוי בדרישה ,לפיה דרישת
חדשים לפחות בכל
משרדנו תיקים רבים (בשנים
הניסיון היא בכל שנה ,במשך
 .)2011-2014אולם מאז
שנה ,במשך שלוש
שתוקן חוק רשות השידור
שלוש שנים רצופות החל משנת
שנים רצופות לפחות
ובוטלה אגרת הטלוויזיה-
.2013
הרשות לא העבירה לטיפולנו
(משנת  )2013עם כל
תיקים בשנים .2015-2016
אחד מהגופים".
נוצר מצב ,לפיו חרף העובדה
שקיבלנו וטיפלנו בתיקים
רבים של הרשות ,במשך
למעלה מ 3-שנים ,נמנעה
מאתנו קבלת תיקים גם
בשנים  2015-2016רק בשל
התערבות המחוקק וביטול
אגרת הטלוויזיה .לדעתנו-
בנסיבות העניין הכללת
תיקים אלו תציג בפניכם
תמונה אמתית יותר של
יכולות המשרד והיקפי
עבודתו בעבר הקרוב.
נודה לתשובתכם האם במקרה
זה ניתן להציג בפניכם במסגרת
סעיף זה למכרז ,תיקי רשות
השידור שנתקבלו אצלנו במשך
 3שנים -בשנים "?2011-2014
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סעיף

נוסח קיים

פרוט שאלה

תשובה

מס"ד עמ'

.6

4

7.4

כללי

"אלו חובות ייגבו ע"פ פקודת
המסים גבייה ואלו חובות
יגבו באמצעים משפטיים".

האוניברסיטה אינה רשאית
לגבות חובות לפי פקודת
המיסים (גבייה) אלא רק
בהליכי משפט אזרחיים

.7

4

7.6

כללי

"בסעיף זה נדרש המציע –
בין היתר – להיות כזה
כספים
המפעיל "תוכנת
על המציע להחזיק במשרדו
מסוג פוקוס בסיס ופוקוס
תוכנה לניהול תיקים מסוג
כספים".
עו"דכנית פלטינום הכוללת
משרדנו פועל באמצעות
תוכנת עו"דכנית פלטינום,
ממשק להוצל"פ ,וכן תוכנת
וברשותו תוכנת פוקוס
כספים מסוג פוקוס בסיס
בסיס  +כספים ,ללקוח
ופוקוס כספים .התאמה
ספציפי.
בשיחה טלפונית שערכנו
ספציפית לאוניברסיטה תתבצע
עו"דכנית,
כעת עם חברת
רק לאחר הזכייה .בעת הגשת
נאמר לנו כי ניתן יהיה
לרכוש ממנה תוכנת פוקוס ההצעה המציע נדרש להיות בעל
התשתית הספציפית הנדרשת,
בסיס  +כספים במתאימה
לאוניברסיטת תל-אביב,
עם אפשרות להרחבתה
ככל שנחפוץ בכך.
לאוניברסיטה.
עוד נאמר לנו כי האפשרות
היחידה לרכוש תוכנת
בנוסף ,ראה תשובה לשאלה
פוקוס בסיס  +כספים,
מס'  8להלן.
הינה בהתאמה ללקוח
ספציפי ,ולא ניתן לרכוש את
התוכנה באופן כללי".
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סעיף

נוסח קיים

מס"ד עמ'

.8

4

7.6

כללי

.9

5

8.1

כללי
הצעה כספית
ותשלום
התמורה

פרוט שאלה

"נדרש כי ברשות המציע
תהיה תוכנת הוצל"פ
מעודכנת .משרדנו עובד
באמצעות ממשק ההוצל"פ
של עו"דכנית פלטינום.
אבקש ,אפוא ,להבהיר את
כוונתכם בהגדרה "תוכנת
הוצאה לפועל מעודכנת",
והאם אין די בעו"דכנית
פלטינום  +ממשק ותמיכת
העברת נתונים של החברה
מול ההוצל"פ (מודול
הוצל"פ)".

תשובה
מסעיף  7.6למסמכי המכרז
פסקה ראשונה יימחקו
המילים:
"וכן ברשות המציע תוכנת
הוצאה לפעול מעודכנת"
סעיף  7.6פסקה שניה יתוקן
באופן הבא:
"להוכחת תנאי זה ,על המציע
לצרף אישור /אסמכתא כי
ברשותו כרטיס חכם כאמור וכן
תוכנות עו"דכנית פלטינום
הכוללת ממשק להוצל"פ
ותוכנת כספים מסוג פוקוס
בסיס ופוקוס כספים וכי חברת
התוכנה מספקת לו את
התמיכה והעדכונים
השוטפים".
האמור בתצהיר נספח ד'
למסמכי המכרז ,סעיף  ,5יענה
על דרישה זו לעיל.
.1

.2

" .1מה קורה במצב שבית
המשפט מחייב את החייב
ללא הוצאות?

.3

 .2מה קורה במצב שמגיעים
לפשרה?
 .3מה קורה במצב
שהאוניברסיטה מחליטה
לוותר על התביעה?
 .4מה קורה במצב שהחוב
משולם לפני פתיחת התיק
בבית משפט?
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.4

לא ישולם שכ"ט במקרה בו
בית המשפט מחייב את
החייב ללא הוצאות.
במסגרת הפניה
לאוניברסיטה לאישור
הסכם פשרה ,תבחן
האוניברסיטה את תשלום
שכ"ט לעו"ד באופן פרטני.
במקרה בו האוניברסיטה
מחליטה לוותר על התביעה,
האוניברסיטה תשלם שכ"ט
לפי התעריף המינימלי
המומלץ של לשכת עוה"ד
בהתאם לשלב :לפני הגשת
התביעה – תשלם
האוניברסיטה את עלות
המכתב שנשלח.
לאחר הגשת התביעה –
תשלם האוניברסיטה
בהתאם לתעריף המינימלי
המומלץ.
במצב בו החוב משולם לפני
פתיחת התיק בבימ"ש רשאי
עו"ד המטפל לגבות עלות
מכתב חד פעמית ,וזאת גם
אם נשלחו על ידו מספר
מכתבי התראה בגין ניסיון
גביית החוב.

סעיף

נוסח קיים

פרוט שאלה

מס"ד עמ'

.10

19

נספח ג'
– סעיף
5

"אנו מצהירים כי
ידוע לנו ,כי תשלום
התמורה הנקובה
בסעיף  3דלעיל
יהיה כפוף להצגת
פירוט שעות עבודה
בפועל וכי בהתאם
לתנאי ההסכם נדרש
יהיה לתאם מסגרת
שעות עבודה
מראש".

"לא ברור כיצד רישום/פירוט
שעות העבודה רלוונטי
לשכר הטרחה לפי תנאי
התקשרות ,שממילא נגזר
מאחוז הנחה
מתוך הטרחה על ידכם?"

.11

19-20

נספח ג'

שכר טרחה

"האם שכר הטרחה חל גם
במקרה של פשרה
באישורכם?
"מה שיקול הדעת של המציע
בעניין פשרות?"

.12

19-20

נספח ג'

תמחור שכר הטרחה

"איך נערך תמחור שכר הטרחה
במקרה של הוראה מטעמכם
לסגירת תיק וביטול הליכים על
ידכם? (בהתאם למועד מתן
הודעת הביטול והתקדמות
ההליכים)"

.13

21

3 ,1
נספח ד'

הצהרת המציע
ואישור רו"ח

.14

37

9.1
נספח י'

תשובה

נספח ג' למסמכי המכרז – סעיף
 5יימחק מהנספח.

כל פשרה טעונה קבלת עמדתו
של עו"ד המטפל ואישור חשב
האוניברסיטה להצעת הפשרה,
מראש ובכתב.
בנוסף ,ראה תשובה לשאלה
מס"ד  9סעיף .2

הסכם התקשרות
תשלום תמורה בגין
ניהול הליכים בבית
משפט /הוצאה
לפועל

ראה תשובה לשאלה מס"ד 9
לעיל.

"אבקש לאפשר להוסיף נספחים לצורך הגשת ההצעה ,ניתן
לסעיף  3 + 1בנספח ד' שכן אין למלא ולהגיש את פירוט הגופים
מספיק מקום למלא את רשימת
על גבי נספחים מקוריים
הגופים".
חתומים נוספים.

"מה קורה במצב דברים בו
משרד עוה"ד אינו
מצליח לגבות את מלוא
החוב אלא רק את חלקו –
לדוגמא החוב הינו
 10,000ש"ח ונגבה סך
 8,000ש"ח בלבד  -מה שכ"ט
עוה"ד במקרה דנן?"
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במצב של גבייה חלקית שלא
אושרה מראש ובכתב כהסכם
פשרה ,לא ישולם שכ"ט.

סעיף

מס"ד עמ'

נוסח קיים

תשובה

פרוט שאלה

האוניברסיטה תשלם הוצאות
אלה לאחר הצגת קבלות על

הסכם התקשרות
.15

37

9.3
נספח י'

.16

37

9.3.1
נספח י'

.17

37

9.3.1
נספח י'

תשלום אגרות
משפט והוצאות

הסכם התקשרות
תשלום אגרות
משפט והוצאות

הסכם התקשרות
תשלום אגרות
משפט והוצאות

"מה לגבי הוצאות עבור חוקר,
מאתר ,וכדומה?"

"כיצד האמור בסעיף זה בעניין
החזר דמי דואר על ידכם ,עם
האמור בסעיף  ,9.3.6לפיו אין
החזר על הוצאות דואר על
ידכם?"

תשלומן .במקרה של הוצאות
בגובה חריג ,יש לקבל אישור
מראש ובכתב להוצאתן.
המציע נדרש לצרף להצעתו
תעריף הוצאות חקירה ואיתור
המקובלות במשרדו .תעריף זה
יילקח בחשבון במסגרת
התרשמות כללית מהמציע.
יימחקו המילים "ודמי דואר"
מסעיף  9.3.1להסכם ,נספח י'
עמ'  37למסמכי המכרז.

"במידה והאיתור שבוצע
חרס,
במשרד הפנים העלה
ראה תשובה לשאלה מס"ד 15
ונדרש מינוי חוקר לצורך איתור,
לעיל.
האם עלות האיתור ע"ח חוקר
מטעמנו מוחזרת על ידכם?"

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  03.04.2017עד
השעה .12:00
 .3מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון .יש לצרף מכתב זה להצעה
שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת לאישור כי
המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים
העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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