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  מסמך א'

  10/2021מכרז פומבי  מס' 

למתן שירותים לתחזוקה, התקנה ואספקה של מערכות גילוי אש 
 ועשן ומערכות כיבוי אש

 

  כללי:  .1

תנאי הסף ב העומדים גופים בזאת מזמינה") המועצה("המועצה המקומית גני תקווה  .1.1
שירותים לתחזוקה, התקנה ואספקה של מערכות גילוי אש  למתן הצעה להגישלמכרז, 

 כמפורט, גני תקווה המקומית המועצה למבני ציבור בתחום ועשן ומערכות כיבוי אש
 .למכרז המצורף, נספחיו על, בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז

   לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה , בכל שאלה ניתן לפנות למח' מכרזים בטלפוןניתן  .1.2

 .michrazim@gantik.org.il ו/או למייל   03-7978707 

דרש לחתום עליו יאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י  .1.3
באתר שלא יוחזרו, ₪  1,500 "), ניתן לרכוש בעבור סך שלהמכרזמסמכי " :(להלן

 המועצה .

  נכון למועד פרסומו של המכרז: הזמנים לוח להלן .1.4

  מועד  פעילות

  20/02/2022  תוקף ערבות השתתפות במכרז

   18/10/2021  מועד אחרון לשאלות הבהרה

  בצהרים 12:00שעה  24/10/2021  מועד אחרון להגשת הצעות 

  
המועצה רשאית לערוך שינויים והבהרות במועדים המפורטים לעיל כמו גם ביתר תנאי  .1.5

המכרז וזאת טרם המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על דחיית מועדים במכרז 
 תשלח לכל רוכשי חוברת המכרז ותפורסם בהתאם להוראות כל דין.

 : ההתקשרות עיקרי .2

 הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים
 אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי באיזה אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים רק

  :האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור

למתן שירותים לתחזוקה, התקנה ואספקה  ראשי קבלן עם להתקשר נתמעוניי המועצה .2.1
 (להלן: "העבודות" או "השירותים"): ועשן ומערכות כיבוי אששל מערכות גילוי אש 

אספקת מערכות, ציוד, פריטים ואביזרים אחזקת מערכות, שירותים מקצועיים של 
לרבות רכזות, גלאים ואביזרים למערכות גילוי וכך הכרוך בכך למערכות גילוי אש ועשן 

במבני למערכות הקיימות למתן שירותי תחזוקה שוטפים  וכןאש ועשן וכיבוי אוטומטי 
ובדיקות  3חלק  1220על פי דרישות ת"י  יתקנו ולמערכות עתידיות שיסופקו ו/או הרשות

מטפים  129, ת''י מערכות לכיבוי אש במים 1928ת"י , 11חלק  1220על פי ת"י 



והוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת וכמפורט  : בקרה בדיקה ותחזוקהמיטלטלים
  וזה.במסמכי המכרז והח

בהתאם לכל  העבודות מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז הזוכה .2.2
 התנאים וההתחייבויות הכלולים בהסכם ההתקשרות על נספחיו.

לשם ביצוע השירותים והעבודות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם על נספחיו יספק  .2.3
והציוד הדרושים לביצוע השירותים ו/או  החומרים, המציע את כל כוח האדם, הרכבים

 העבודות כאמור. 

 השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות  בטיחות נושאי על אחראי הזוכה יהיה, בנוסף .2.4
 למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע, בו שיועסקו

 .המועצה ולהוראות להנחיות בהתאם העבודות את יבצע, וזה

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה המועצה שלםת העבודות ביצוע תמורת .2.5
 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

, בכל עת, כפי להוסיף או להפחית, ותלשנות את היקף העבוד שמורה הזכות למועצה .2.6
והתמורה בגין השינויים כאמור , ובכפוף להוראות הדין בהתאם לצרכיהמצא לנכון תש

  בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות.תחושב 

 (תנאי סף) במכרז להשתתפות תנאים .3

אשר  והמואגד כדין, עוסק מורשה או תאגיד שיוסד בישראלבמכרז זה  להשתתףרשאי  .3.1
 שלהלן: המצטבריםכל התנאים  עומד בכל התנאים

חשבונות  מנהל ספריעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, משתתף שהוא  .3.1.1
 ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה;כחוק 

חוק אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי משתתף שהוא בעל  .3.1.2
 .פי כל דין-ועל 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

במתן שירותי תחזוקה, אספקה והתקנה למערכות על המציע להוכיח ניסיון  .3.1.3
לפחות, במהלך ו/או גופים ציבוריים ומיות רשויות מק 3גילוי אש ועשן עבור 

 .)2015-2020( השנים האחרונות לפרסום מכרז זה 5

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף אישור מאת הרשויות 
 ).2המקומיות בנוסח מסמך א'(

  להלן: למשתתף היתרים תקפים של מכון התקנים הישראלי כמפורט .3.1.4

  .מטפים 1חלק  129ת"י 

  לרבות מערכת מסוג טלפייר. ;מערכות גילוי אש: תחזוקה 11חלק  1220ת"י 

  .מערכות לכיבוי אש במים: בקרה בדיקה ותחזוקה 1928ת"י 

 עותק להצעתו לצרף המשתתף על, זה בתנאי המשתתף עמידת הוכחת לצורך
, לעיל המפורטים מההיתרים אחד כל של ד"עו ידי על" נאמן למקור"

  .שמו על, בתוקף

מעבדה וימים בשבוע,  7שעות ביממה  24למשתתף קיים מוקד שירות זמין  .3.1.5
 לשירות טכני.

אסמכתא או תצהיר חתום להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף 
  בפני עו"ד לפיו הוא מחזיק מוקד ומעבדה כאמור.



בכל אחת לפחות,   ₪ 000,0002,שנתי של מחזור הכספי המשתתף הינו בעל  .3.1.6
 .2020-ו 2019 מהשנים

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר מאושר על ידי 
  .)5מסמך א(רו"ח בנוסח 

המשתתף הינו בעל רישיון עסק בתוקף, ככל שנידרש רישיון כאמור בתחום  .3.1.7
 עיסוקו.

 יש לצרף העתק הרישיון.

 5.8בהתאם להוראות סעיף  , השתתפות במכרזלצורך מציע שצירף ערבות  .3.1.8
 ועל פי הנוסח המצורף למכרז.להלן 

  למכרז זה.) 3כנספי א(על המשתתף להגיש ערבות מקור בנוסח המצורף 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .3.1.9

  .על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

 :שיש לצרף להצעהנוספים מסמכים  .3.2

או  תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך .3.2.1
(מקור/העתק מאושר למקור  מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק

 .מאומת ע"י עו"ד/רו"ח)

(מקור/העתק מאושר למקור  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .3.2.2
 . מאומת ע"י עו"ד/רו"ח)

קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה, בנוסח תצהיר בדבר היעדר  .3.2.3
 למכרז.) 8כנספח א(המצורף 

המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים צהיר לפיו ת .3.2.4
, לא הורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי 1976-ציבוריים, תשל"ו

ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק העבודה המפורטים 
השנים האחרונות  3-ב  2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

, בנוסח ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
 המצורף למסמכי המכרז.

חקירה בעבירה שיש עמה קלון או ו/או המציע נעדר הרשעה תצהיר לפיו  .3.2.5
בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  

כד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק אי מתן קבלות רשמיות ו
למסמכי בנוסח המצורף   1981 –המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 

 המכרז.

בעלי השליטה או המנהלים לפיו למכרז,  )9מצורף כנספח א(בנוסח ה תצהיר .3.2.6
לא מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא במציע, 
היר המשתתף כי הוא יקפיד אחר הוראות חוק לעידוד טוהר כן יצ .מכרז זה

ותקנותיו, לרבות מתן גילוי נאות,  1992-המידות בשרות הציבור, התשנ"ב
 ככל שיידרש לשם שמירה על טוהר המידות.

 למען הסר ספק מובהר, לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים/חברות. .3.3



רים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישו .3.4
תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ 

 ההארכה, לפי העניין.

מטעם ועדת המכרזים  תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי .3.5
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין;  הזה בלבד ולפי שיקול דעת

לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו 
  .לה

 ההצעה .4

 "המשתתףלהלן: "לעיל ו(המגיש יכונה  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .4.1
שים במכרז, כולל הערבות ), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדר"המציעאו "

 .הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

המציע ירשום את הצעתו, קרי את אחוז  - להסכם בנספח ה'ההצעה תהא באופן המופיע  .4.2
ההפחתה/ההנחה הכולל לכתב הכמויות, כאשר אחוז ההפחתה יהיה זהה לכלל הטובין 

 . ו/או השירות המופיעים בכתב הכמויות

בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר לאחר ההנחה שיציע המציע, את כל מבלי לפגוע 
  .המרכיבים והתוספות למיניהן, למעט מע"מ

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת 
 חשבונית מס כדין.

 :ההצעה מסמכי .5

  ):(בשני העתקים שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

בכתב (ככל  נהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמי .5.1
 שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 

 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף. 3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :דהיינו, 1976-התשל"ו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .5.3

 מנהל הוא כי המעיד ממנו העתק או, מס מיועץ או ח"מרו, שומה מפקיד אישור .5.3.1
 וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את
 וכי מלנהלם פטור שהוא או), מ"מע חוק - להלן( 1976 ז"התשל, מוסף ערך מס

 שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג הוא
 .מ"מע חוק לפי מס עליהם

 להציע להזמנה המצורף )3(א מסמך בנוסח, בדבר קיום דיני עבודה על תצהיר .5.3.2
 . הצעות

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של  –של משתתף המדווח בתיק איחוד 

 בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).המשתתף נכלל 

  .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

 יצורפו גם: תאגידככל שהמשתתף הינו  .5.6

העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1



רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של תדפיס נתונים מעודכן מאת  .5.6.2
התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים  בדבר פרטי הרישום שלהמשתתף 

הרובצים על נכסיו.

ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי אישור עו" .5.6.3
מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף 

החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום  לכל דבר וענין וכי מורשי
בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל 

 .או במסמך נפרד) (מסמך ב') (בשולי טופס ההצהרה

(עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן  אדם פרטיגשה הצעה על ידי וה .5.7
למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע 

(בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד). 

  והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .6

שקלים אלף  שלושים(במילים:  ש"ח 30,000בסך המציע חייב לצרף להצעתו ערבות  .6.1
בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא צמודה למדד,  ידוע בישראל, מסחרימאת בנק  חדשים)

 .20.2.2022עד שתעמוד בתוקפה המועצה, כל תנאי עפ"י פניית 

 למסמכי המכרז.   )1'(אמסמך הערבות יהיה כנוסח  נוסח .6.2

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .6.3
במועד הראשון להגשת הידוע האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד לסטטיסטיקה, 

ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד דרישת החילוט לפי 
ערבות זו.

פ"י דין.על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש ע .6.4

-הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .6.5
או הגזבר ו/או מי מטעמם.  מועצהצדדית של ראש ה

 מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה .6.6
עד שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .6.7

יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע  .6.8
מובהר כי אין  רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. החוזה, תהא המועצה

בזכות בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע 
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  מועצהה

 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןההצעה

לחלט את ערבות  , אך לא חייבת,תתהא רשאיהמועצה  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .6.9
 :ההשתתפות בכל אחד מהמקרים הבאים

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; )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  )3
 הצעות במכרז;ה

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים  )4



  הרלוונטיים במועד הנקוב לכך המכרז.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב  .6.10
 הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על ערבות המכרז תוחזר לזוכה לאחר שימציא,  .6.11
בהתאם למסמכי המכרז  הדרושיםהזכייה במכרז כאמור, את כל המסמכים והאישורים 

בהתאם לנוסח המצורף   אישור על עריכת ביטוחים ,לרבות ערבות הבנקאית לביצוע
  למכרז והסכם חתום.

  :ההצעה הגשת אופן .7

להפקיד במסירת אישית במעטפה סגורה  ישת מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, הצעו .7.1
 בתיבת ידנית ולהניח(ללא סימני זיהוי אחרים)  10/2021הנושאת ציון מכרז פומבי מס' 

לא יאוחר מיום   קניין המועצה, /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח המכרזים
  (בצהרים). 12:00עד השעה  24.10.2021

  בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.אין לשלוח הצעות  .7.2

 זה. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .7.3

 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .7.4
האריכה יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע ל

לתקופה נוספת כפי שתורה המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות 
  הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן.

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף,  .7.5
  וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף. , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות הסכם

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון,  .7.6
 5בסעיף שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים 

 .לעיל

למעט ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז ( .7.7
, מטעם זה בלבד, תרשאי מועצההיה התהשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) 

הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל  הלפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעת
לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של  הלא המועצה המועצהמקרה (גם אם 

 מסר למציעים.וכפי שנ מועצהמסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה

, מטעם זה בלבד, מועצההיה התלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  .7.8
לדרוש כי המציע יתקן, ישלים  הלפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת תרשאי

או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע 
 לו הוגשה ללא הסתייגות כאמור. ולראות את הצעתו כאי

 הבהרות .8

 אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס .8.1
-03: באמצעות פקסבכתב, ") המנהלמחלקת הרכש והמכרזים במועצה (להלן: "

 WORD-יש לשלוח בקובץ וורד( michrazim@gantik.org.il: ובאימייל 5310878
 . 10.202118.מיום  לא יאוחר וזאת   ),7978707-03ולוודא כי הקובץ התקבל בטל' 

מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך  מכרזעל השואל לציין בברור לאיזה סעיף ב .8.2
  במבנה הבא:



  השאלה פירוט  הסעיף בחוברת המכרז  בחוברת המכרז עמוד מספר  מס"ד

        

 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל תשובת  .8.3

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל, בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות למכרז,  .8.4
ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן 

 על ידו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל,  .8.5
כאמור לעיל (אף אם לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו) ותשובות, הבהרות 

 ותיקונים שינתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

די המנהל בכתב וישלחו לכלל רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר ינתנו על י .8.6
 המציעים יחייבו במסגרת המכרז.  

המועצה והמנהל רשאים לתקן את מסמכי למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, עד  .8.7
המכרז ביוזמתם ו/או לתת הבהרות לאמור בהם. תשובות, הבהרות ותיקונים אשר ניתנו 

  המכרז.על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי  ל המשתתףע .8.8
בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 
מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למועצה ולפרטם בכתב, וזאת עד 

דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד  8.1למועד הנקוב בסעיף 
הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי 

  התאמות כאמור.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.9
 תחייבנה את המועצה. –תשובות בכתב 

 לתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכם הגשת הצעע .8.10
הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה 

  במכרז, יהיה מנוע 

 ההצעות בחינת .9

ועדת המכרזים תדרג את ההצעות על פי אחוז ההפחתה המוצע ע"י כל מציע, כאשר  .9.1
ע גבוה יותר (קרי, המחיר למועצה זול יותר), תדורג ההצעה ככל שאחוז ההפחתה המוצ

  .במקום טוב יותר

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  תמתחייב האינ מועצהמובהר בזאת כי ה .9.2
 . הלבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת תא רשאייא  והישה

להביא בחשבון  תרשאיהא ת וועדת המכרזיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .9.3
בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות  השיקולי

לצורך כך, ושל גופים אחרים עם המציע בעבר.  מועצהשל ה האת ניסיונכן של המציע, ו
רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים  טעמה)מו מי (אעדת המכרזים ו

דרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות לבפרטי הצעתם, 
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת 

 .שיקוליה כאמור



לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או  תרשאי מועצהה .9.4
 מועצהרז, באופן שלדעת הבשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכ

 מונע הערכת ההצעה כנדרש. 

לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו  מועצהה תכמו כן, רשאי .9.5
להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול   תרשאי מועצההיה התכן 

לדחות את ביצוען של העבודות  תרשאי מועצההיה התשל פרקים שונים בעבודות וכן 
  .הוצרכי האו כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעת

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת  .9.6
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות יהישכוונתו המקובלת בהליכי מכרז, או 
שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 
מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה 

 אינם סבירים.

בלבד ו/או  ותמהשירמועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן ה .9.7
 השירותאו חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן  השירותלבצע בעצמה את 

דומות באמצעות  את שירותלבצע לרכוש את הטובין ו/או למועד מאוחר יותר ו/או 
קבלנים אחרים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בהתחשב 

מרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים בתקציב שיעמוד לרשות המועצה. המועצה שו
 השירותבמקרה בו החליטה על ביטול המכרז או חלקו כאמור דלעיל וכן למסור את 

 לקבלנים אחרים שעובדים עם המועצה.

את מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה רשאית לא להעביר כלל לביצוע הזוכה  .9.8
יקפים משתנים, מפעם בהאת השירות , או להעביר לביצועו השירות מושא המכרז

ולספק לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או  -לפעם ועל פי צרכי המועצה ותקציבה 
 תביעות בגין כך.

בהסכמת הזוכה, ועל פי כל דין, תהא המועצה רשאית להגדיל את התקשרותה עם  .9.9
 הזוכה תוך קבלת כל האישורים הנדרשים לכך, ככל שנדרשים אישורים כאמור. 

טול המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה הוחלט על בי .9.10
שהיא, לא תהא למציעים ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי 
אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי 

 טובין שירכשו מהם. מכל מין וסוג ולא יערך כל שינוי במחיר ה

 כשיר שני .10

המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו דורגה במקום השני לאחר ההצעה  .10.1
 הזוכה, כ"כשיר שני". 

ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי  .10.2
החוזה המכרז, הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל 

 שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה  .10.3
הראשון, במקרה בו תיווכח עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז, כי הזוכה 

 הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנדרש מכח המכרז.

וד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם הצעת הכשיר השני, תעמ .10.4
יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה 

 נוספת.



לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה  .10.5
שיקול דעת המועצה בלבד זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה ל

  והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 :וההתקשרות זכייה על הודעה .11

לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז, תשלח המועצה הודעת זכיה לזוכה וכן תעדכן  .11.1
 את יתר המשתתפים בתוצאות המכרז.

ולהחזירו למועצה כשהוא חתום  –זוכה יידרש לחתום על ההסכם המצורף למכרזה .11.2
 מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. ימים 7תוך כנדרש עפ"י דין, 

 הזוכה ימציא למועצה עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים: .11.3

שקלים חדשים) מאת בנק מסחרי (שישים אלף  ש"ח 00060,ערבות בסכום  .11.3.1
וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית ידוע בישראל צמודה בלתי מותנית 

למסמכי המכרז, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל  בנוסח מסמך ב'המועצה, 
 .ההסכםתקופת 

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

ת תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע הערבות כדי למצות א
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על  מועצהבזכות ה

 , בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.ידו, עקב אי קיום ההצעה

 למסמכי המכרז. ג' בנוסח מסמך ביטוחים נספח  .11.3.2

לשינויים שיתבקשו בנספח למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים 
הביטוחים (מסמך ג'), בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של 

דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים  המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול
כלשהם בנוסח הנספח הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

י המועצה כנדרש בתנאי ' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידגכמסמך 
 החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

כל המסמכים ובצרוף כנדרש, זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום  .11.4
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות  7וך המפורטים בסעיפים לעיל, בת

מבלי לפגוע בכל סעד זאת וחת הצעת המציע והבטשצורפה לצורך השתתפות במכרז 
אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות 

רשאית, מבלי לתת המועצה שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 
להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ,כל הודעה או התראה

עם המועצה זוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ל
 מציע אחר במקומו.

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין  –עם מציע אחר המועצה התקשרה 
לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש המועצה ההצעה שנבחרה על ידי 

   כמפורט לעיל.  בכספי הערבות שחולטוגם 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום המועצה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לחלט 
את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא 

במלואה גם ולהבטחת הצעת המציע רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז 
  ציע אחר במקום הזוכה. במקרה בו לא תתקשר עם מ



כנגד הזוכה עקב המועצה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
   הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

     יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .11.5

 עדיפות בין מסמכים  .12

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 

משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזים/המפרטים, תכרענה הוראות החוזים/המפרטים, לפי 

 העניין. 

 רכוש המועצה -מסמכי המכרז  .13

ם למטרת הגשת הצעות מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעי

למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

וזאת בין שהגיש  –הגשת הצעתו, ויחזירם למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

  הצעה למכרז ובין אם לאו. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  ,רב בכבוד  

  
  ליזי דלריצ'ה  

  
    גני תקווהראש המועצה המקומית   


