
 

 

 
 

 

  



 

 מסמך ב'

 מועצה מקומית גני תקווה
 1/2020מכרז פומבי מס' 

 לרכישה אספקה והתקנה של מערכות משאבות חום ובקרה אנרגיה במרכזי הספורט בגני תקווה

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 כללי 
לרכישה אספקת והתקנה של הצעות  אתמזמינה בז"(, מועצהה)להלן: " המועצה המקומית גני תקווה .1

מ "גני תקוה בע החברה לפיתוח של במרכזי הספורט מערכות משאבות חום ובקרה אנרגיה 

ומתן אחריות למסמכי המכרז  'במסמך יאכמפורט (,מרכזי הספורט של גני תקווה"")להלן:  צ(")חל

 (.ו/או "העבודות" "הטובין" )להלן: חודשים 36עליהן לתקופה של 

 התקנתם במרכזי הספורט, במחירים הקבועים בהצעתו, ולהשלים את לספק את הטובין יידרשהזוכה  .2
  המועצה.ידי -מיום שידרש לכך בהזמנה בכתב חתומה על ימים 30א יאוחר מ ל של גני תקווה, 

, כמו גם את ביצוע הטובין התקנה שלורכישה, הובלה, פריקה,  תכוללאספקת הטובין מובהר, כי  .3
  המלאכה הכרוכה בכך.

שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות רשאית לבטל את המכרז. בוטל המכרז מכל סיבה  מועצהה .4
 תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק.

 מסמכי המכרז

להלן יחד ולחוד מסמכי המכרז מפורטים להלן, כולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והם יקראו  .5
 :"מסמכי המכרז"

 הודעה   מסמך א'
 הוראות למשתתפים במכרז.  מסמך ב' 
 .מציעהצעת ה  מסמך ג' 
 .הסכם  מסמך ד' 
 להשתתפות במכרז.וסח ערבות ( נ1) מסמך ה 

 .והאחריות וסח ערבות להבטחת התחייבויות המציע בתקופת ההסכםנ( 2)
 .1953 -תשי"ג הוראות מחוק עבודת נוער,   מסמך ו' 
 אישור על ניהול פנקסי חשבונאות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים    מסמך ז' 

  .1976 -ציבוריים, תשל"ו  
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    מסמך ח' 
 הוראות בטיחות והצהרת בטיחות.  מסמך ט' 

 אישור על קיום ביטוחים.   מסמך י'
 .מפרט טכני  'אמסמך י

 .תצהיר עמידה בתנאי הנסיון   'מסמך יב

 

את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין  כולליםהמפורטים במכרז כי המחירים  ,מובהר .6
וכן בגין תקופת האחריות לטיב ותקינות  על פי תנאי המכרזבאספקת הטובין  וסוג שהוא הכרוכות

  ם.כמפורט בהסכ העבודות

לטובין אשר סופקו בפועל )פריטים וכמויות( תמורה בהתאם להזוכה  היה זכאייאספקת הטובין בגין  .7
במכפלת הטובין  בצד רכיבי יא'מחירון המפורט במסמך הצעתו, קרי: המחירים המפורטים בבמחירי 

  ידי המציע.-כשעליהם תינתן ההנחה אשר הוצעה עלידי הזוכה -הכמויות שסופקו על

 



 

ולזוכה  תקציב מאושרשל צורך ובקיומו  ותמותנבהתאם למכרז  הטוביןהזמנות ידוע למשתתפים, כי  .8

ם עמו חתהיקף העבודות שימסרו לביצועו מכח ההסכם שי ו/או זכות תביעה בגיןלא תהא כל תביעה 
כי אחוז המציע לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ובהתאם להצעתו במכרז. בכלל זה מודגש, כי 

 . ההפחתה אשר ניתן על מחירי היחידה אינו תלוי בכמות רכיבי מערכות האבטחה אשר יוזמנו מהזוכה

 תחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.אינה מ מועצהה .9

 תנאי סף -השתתפות במכרז 

 כמפורט להלן: המצטבריםזכאי להשתתף במכרז מציע שעומד בכל התנאים  .10

הינו מנהל ספרים כחוק והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים בידיו כל האישורים  .א
 פי כל דין.-ועל 1976-גופים ציבוריים, תשל"והתקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות 

, כמפורט 1976 -על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב .ב

 ( למכרז. 2ז')-( ו1בתצהירים המצורפים כמסמכים ז')

 (. 1מציע אשר צירף ערבות להבטחת השתתפותו, בנוסח מסמך ה') .ג

לכל מערכות משאבות חום וניהול בקרה אנרגיה עבור  שלבאספקה והתקנה בעל ניסיון מוכח  .ד
 השנים האחרונות.  3במהלך  קוב כ"א 500 בריכה בנפח להם  מרכזי ספורט 5הפחות 

 ,2016 לשנה בכל אחת מהשנים₪  5,000,000מ המשתתף הינו בעל מחזור כספי של לא פחות  .ה
2017 ,2018.  

 רכש את מסמכי המכרז. .ו

 השתתף בסיור הקבלנים. .ז

 מסמכים

 כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז: .11

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  .ח

 .רו"ח( / העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד / )מקור הינו מנהל ספרים כחוק

 / העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/)מקור ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .ט
 . רו"ח(

מהמזמינים להם לצרף המלצות יש  .למכרז 'בנוסח המצורף כנספח יבתצהיר להוכחת הניסיון  .י
 .ד לעיל12סיפק את הטובים המפורטים בסעיף 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות .יא
 .בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז 1976 - מס(, התשל"ו

  .₪ 15,000 למסמכי המכרז (1)בנוסח מסמך ה'ערבות בנקאית מקורית  .יב

אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים  .יג
 הבאים:

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי אספקת הטובין הינה במסגרת סמכויות  .1
התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת 
התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד 



 

קת הטובין נשוא המכרז בחתימתם על מסמכי המכרז וכי השתתפות במכרז וכן אספ

 הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות. 

 שמות מנהלי התאגיד. .2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. .3

 ת משרדו הרשום של התאגיד. ובכת .4

 אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד .יד
שותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין רו"ח ה /

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים  / בכל מקרה בו האישורים .12
 במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

 .המכרזים ועדת י"ע להיפסל עלולה לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל אליה יצורפו שלא הצעה .13

 .במשותף הצעות להגיש ניתן ולא בלבד אחד מציע י"ע מוגשת להיות הצעה כל על כי יובהר .14

 מידע כל להציג מהמציע ולדרוש לחקור, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הזכות שמורה המכרזים לוועדת .15
 לביצוע והתאמתו שלו המימון יכולת, מומחיותו, ונויסינ, כשירותו להוכחת ידרשיש נוסף מסמך או/ו

 /המידע מלוא את לוועדה למסור חייב יהיה המציע(. המלצות לרבות' )וכיוב המכרז נשוא עבודותה
, כאמור כלשהוא ניתוח או הסבר מסמך למסור יסרב המציע בו במקרה. דעתה להנחת המסמכים

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי תמסקנו להסיק הוועדה רשאית

 הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .16
כל הנתונים, הפרטים והעובדות בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, כי המציע  ו,ידועים ונהירים ל

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, לאספקת הטובין מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים וכי הוא 
הכישורים והסגולות כח האדם, כי יש למציע את כל הידיעות,  ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה

הטובין את  ספק, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ללאספקת הטוביןהמקצועיות והאחרות הדרושים 
   מכי המכרז.הכל כמפורט במס

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל  .17
 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .18
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת מסמכי המכרזבהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 המציע.

 הבהרות

, יארבושיר אמל בכתבתשלח אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות ו/או תירה, שגיאה, ס .19
                       יוםמלא יאוחר וזאת  WORD בקובץ amirb@gantik.org.il: דואר אלקטרוני באמצעות

 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתנכ"ל המתשובת  .20202.28

, בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות למכרז, ליתן המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .א
מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידו לכל מי 

 שרכש את מסמכי המכרז. 



 

, כאמור לעיל המנהלצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי כל מציע נדרש ל .ב

)אף אם לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו( ותשובות, הבהרות ותיקונים שינתנו 
 כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בכתב וישלחו לכלל המציעים  נכ"להמרק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר ינתנו על ידי  .ג
 יחייבו במסגרת המכרז.  

 / תהא רשאית לראות בכל מחיקה מועצההאסור למציע למחוק, לשנות או לתקן את מסמכי המכרז.  .20
 ההסכם ולפסול את הצעתו. / שינוי כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז / תיקון

לתת הבהרות לאמור בהם. תשובות, הבהרות ו/או  הלתקן את מסמכי המכרז ביוזמת תרשאי מועצהה .21
 ו/או מי מטעמה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מועצההותיקונים אשר ניתנו על ידי 

 הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .22
 כל הנתונים, הפרטים והעובדותבחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  וידועים ונהירים ל

כח האדם, הכלים, כי יש למציע את כל הידיעות,  ,כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה בקשר למכרז.
כי הוא עומד בכל התנאים נשוא המכרז, העבודות הדרושים לביצוע  יםוהאחר יםהכישורים המקצועי

נשוא המכרז לבצע את אספקת הטובין וגל מכל בחינה שהיא וכי הוא מס המקדמיים האמורים דלעיל,
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -

, לרבות החוזה, והכל מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .23
 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרטכ .24
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 המציע.

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות

מאת בנק  (שקלים חדשים אלףחמש עשרה )במילים: ₪  000,15  בסךערבות המציע חייב לצרף להצעתו  .25
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי מסחרי ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל צמודה למדד,  ,1981-חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 
( 1נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה) .9.4.2020עד שתעמוד בתוקפה , מועצההתנאי עפ"י פניית 
 למסמכי המכרז.  

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .26
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

מנכ"ל צדדית של -ט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילו .27

 . וו/או מי מטעמ מועצהה

עד שיבחר  מועצהההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של  .28
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .29

יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע החוזה, תהא  .30
רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות  מועצהה

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין  החברהבזכות ו/או כדי לפגוע  המועצהאת תביעותיה וטענותיה של 



 

, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל ים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעההנזק

 .דין

לחלט את ערבות ההשתתפות בכל  , אך לא חייבת,תהא רשאית מועצהה -מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .31
 :אחד מהמקרים הבאים

 רמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;ואם המציע נהג במהלך המכרז בע (1

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; (2

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  (3
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד  (4
 הנקוב לכך המכרז.

כנגד הזוכה עקב הפרת  המועצהוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות אין באמור לעיל כדי לפג .32
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בערבות קבועה להבטחת ביצוע  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .33
 המכרז.( למסמכי 2ה)בנוסח מסמך ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  השירות

 ופן ומועד הגשת ההצעותא

 כשבכל אחת יהיו המסמכים הבאים: בשתי מעטפות נפרדותתוגש ההצעה  .34

וכל המסמכים הנדרשים  פרטי הטובין המוצעים: במעטפה הראשונה )שתסומן כמעטפה א'(    .34.1
לעיל המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף ובכללם: ערבות להבטחת הצעת המציע,  13בסעיף 

 מסמכים המעידים על ניסיון וכושר פיננסי וכיו"ב.

 וההסכם)מסמך ג' למסמכי המכרז(  ההצעה הכספית: )שתסומן כמעטפה ב'( במעטפה השניה    .34.2
 . לאים וחתומים)מסמך ד' למסמכי המכרז(, כשהם מ

המפורט במסמך יא, כאשר אחוז  אחוז הפחתה הכולל מהמחירוןבהצעתו ינקוב  המציע את 
 לכלל הטובין אותם ידרש לספק.  יהיה זההההפחתה 

כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז המציע יחתום בראשי תיבות על     .34.3
 .עלולה להביא לביטול ההצעה

, עליהן גני תקווה 48ברחוב הגליל המועצה, במשרדי לתיבת המכרזים  יש להגישורות המעטפות הסגאת  .35
  .0021:בשעה  .20202.5לא יאוחר מיום וזאת , 1/2020מכרז פומבי יצוין 

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .36

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .37

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .38
ימים  90לתקופה של לדרוש מהמציע להאריכה  מועצה תהא רשאיתההקבוע להגשת ההצעות. 

 .קלנדריים נוספים

ההוצאות  כולל את כל)אחוז ההפחתה על מחיר המחירון( ידי המציע -מובהר, כי המחיר אשר יוצע על .39
יתווסף באספקת הטובין על פי תנאי המכרז וכי לא  בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג הכרוכות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נשיאת המציע בכל  תוספת מכל סוג שהוא למעט תשלום מע"מ.
 ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.



 

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו ולחתום בחתימה  .40

סמן בראשי תיבות של כן לבשני העתקים ומלאה על גבי טופס ההצעה )מסמך ג( וההסכם )מסמך ד'(, 
 ההצעה.  פסילתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ליחתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת

ן יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצויכמפורט לעיל(  -המעטפות )ההצעה הכספית ומסמכי המכרז  2את  .41
, גני תקווה 48ברחוב הגליל המועצה, משרדי ב המכרזים בתיבת ידנית ולהניח 1/2020 מס'  פומביכרז מ

 .(יםיבצהר) 12:00 השעה עד .20202.5 מיום יאוחר לא

 .איננה מסירה ידנית כאמור דלעילבכל דרך אשר אין לשלוח הצעות  .42

 זה. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .43

 מועצהההחלטות 

 הצעה כלשהי.כל ביותר או  בעלת הניקוד הגבוהההצעה  אינה מתחייבת לקבל אתמועצה ה .44

 מחיר. 50%איכות,  50% אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כדלקמן: .45

  על פי ציון משוקלל. העומדות בתנאי הסף המכרזים תדרג את ההצעותועדת 

תחילה תבדוק ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הסף, בהתאם למסמכים הנדרשים שצורפו  .46

 למעטפה הראשונה. הצעות שנמצאו כשרות ועומדות בתנאי הסף יועברו לבחינת איכות ההצעה.

בשלב ניקוד ההצעות תדורגנה על פי רכיב האיכות בהתאם למסמכים שיימצאו בתוך מעטפה א' בלבד. 
 . האיכות, מעטפה ב' תשאר סגורה ולא תיפתח

ויחושב  המציעים שעמדו בתנאי הסף, תפתחנה מעטפות ב' של כל, יחושב ציון האיכות הסופילאחר ש .47
 . הצעהכל ל המשוקלל הציון הסופי

תהיה ההצעה אשר זכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר, קרי ניקוד האיכות המשוקלל ההצעה הזוכה  .48

 בתוספת ניקוד המחיר המשוקלל.

וכל תזכה בכל ניקוד האיכות  30% -שתפחת מהאומדן ב הצעה : יחושב כדלקמןהתמורה ניקוד רכיב  .49
קודות ברכיב נ 0תקבל  30%הצעה אחרת תחושב ביחס אליה כאשר הצעה שתעלה על האומדן בתוספת 

 המחיר.

, יזכו 100 והאומדן יעמוד על 70הצעה ג תהיה  130, הצעה ב תהיה 100תהיה  -לדוגמא: אם הצעה א' 
 נקודות. 50 -נקודות, הצעה ג  0 -נקודות, הצעה ב  25 -(: הצעה א 50המציעים לניקוד הבא )מתוך 

יתרונות  ,, איכות ואסתטיקהשנות נסיון המציע פי-על ניקוד רכיב איכות ההצעה יחושב כדלקמן: .50
 .כמפורט מטה ייחודיים של הציוד

נקודות עד  2 -כל שנת נסיון מעבר לתנאי הסף הנדרשים במכרז יהיה זכאי המציע ל . עבור 10% -נסיון 
 נקודות(. 8שנות נסיון יהיה זכאי ל  7מציע עם  -נקודות. )לדוגמא  10למקסימום של 

 נקודות. 15 -נקודות, אירופה  10 -נקודות, ארה"ב  5 -סין : מערכת הבקרהמקום ייצור 

 נקודות. 15 -נקודות, אירופה  10 -נקודות, ארה"ב  5 -סין מקום ייצור המשאבות: 

 נקודות. 0 -נקודות, פיקוד ותכנות בשפה זרה  5 -פיקוד ותכנות בעברית  ציוד:

 ות.נקוד 0 -נקודות, לא עצמאית  5 -עצמאית ללא תקשורת  תפקוד מערכת:

ועפ"י כל רמה נאותה ב הטוביןאת  להפעילתהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו  מועצהה .51
 ובמועדים המפורטים בהסכם.ההנחיות 

סיונו יועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל מציע פרטים והבהרות בדבר אפשרויותיו הכספיות ונ .52
 את הפרטים וההבהרות הנדרשים.המקצועי, והמציע יהיה חייב להמציא לוועדת המכרזים 



 

בכפוף לאמור לעיל, וככל שיגישו שני מציעים או יותר הצעות כשרות זהות שיזכו בניקוד הגבוה ביותר,  .53

 .בתחום ייבחר המציע אשר הינו בעל מספר רב יותר של שנות

לפרסם  העל זכות תשומרהמועצה הבלעדי.  הלבטל את המכרז, בהתאם לשיקול דעת תרשאיהמועצה  .54
 על ביטול המכרז כאמור דלעיל. המכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליט

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו  .55
או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה 

ף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא בגין כל פיצוי א
 ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. 

 כשיר שני

 תהא רשאית לבחור במציע, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני". המועצה  .56

חזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם הזוכה הראשון י .57

 שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי  .58
 ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. המועצה

אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  המועצהילת תביעה כלפי לכשיר השני לא תהיה כל ע .59
בלבד והיא תהא רשאית שלא  המועצההארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת 

 נוסף. / לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש

 החתימה על ההסכם

אשר הוגש  ,מסמך ד'כעל החוזה המצורף למכרז  המועצה( תחתום "הזוכה"זכה המציע במכרז )להלן:  .60
 .ידי המציע עם הצעתו למכרז-חתום על

 :ה את המסמכים הבאיםיימים מיום קבלת ההודעה על הזכי 7 -לא יאוחר מ  למועצהימציא  הזוכה .61

 , חתום כדין על ידו.המועצהאת ההסכם המצורף כמסמך ד' למסמכי  (1

מאת בנק מסחרי ידוע בישראל שקלים חדשים( אלף שישים )במילים  ש"ח 000,60 בסכום ערבות (2
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על או מאת 

, צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית 1981-עסקי הביטוח, התשמ"א 
ף לאורך כל תקופת ביצוע , בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז, אשר תעמוד בתוקהמועצה

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על  בגין סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש עבודות.ה
מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה  .למכרז עצמו המציע עם הגשת הצעתו

בגין הנזקים  לתבוע פיצויים מהמציע, מועצההבזכות ו/או כדי לפגוע  המועצהוטענותיה של 
 , בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

ערבות הביצוע והטיב שהופקדה בידי המועצה תישאר בידי , עם תום תקופת ההתקשרות
חודשים ממועד סיום ביצוע העבודה  12, וזו תשמש להבטחת טיב העבודות לתקופה של המועצה

 האחרונה.

 ' למסמכי המכרז. יאישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך  (3

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים  למועצה
שיקול  למועצה. מובהר, כי המועצה)מסמך ו'(, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של 

 מחויב כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה  דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים
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 ליזי דלריצ'ה

מועצהראש ה



 

 


