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 :מבוא .א

 כללי  1

  2. __________ם של שירותילהתקשר בחוזה לרכישת  ןמעוניי  עורך המכרז 1.1

שלמאפייניהוהמלא  היקף  ה 1.2 המלאים  יהשירותים    ם  במכרז  לספק  ישהזוכה  זכייתו  דרש  מכוח 

השיב מפורטים  במכרז   )נספם,  רותימפרט  ההתקשר ל   ( 1ח  )הסכם  לן:  )לה  למכרז(  ג'נספח  ות 

 3. "(שירותיםה"

1.3 ]...[4 

  או ת  בויוכל מחעורך המכרז  ו כדי להטיל על  ואין ב  ,מבוסס על נסיון העבר  דלעילמידע  ה  כי  יודגש 1.4

 5. לקבלת הזמנות עבודה בהיקף כלשהו  הגנה-תליצור אצל המציע כל ציפיה או הסתמכות בי דכ

הינ 1.5 המכרז  להתתכלית  עם  ק ה  עקשמי  תוך  ,המיטביהמציע  שר  על  השוויוןררה  ההגינות  ונות   ,

 וטוהר המידות. 

במסגרת מכרז    ההצע להגיש  מוזמן    מסמכי המכרזמפורטים בה  ת תנאי הסףם אהמקיים  גורכל   1.6

   .השירותיםלהענקת זה 

ק  ר  פתחתיפרדת, שבמעטפה נ  וגש ת, שבו הצעת המחיר  שלבי-המכרז ייערך במתכונת של מכרז דו 1.7

, ובתנאי שהמציע עמד בכל תנאי הסף ובסף ההתאמה  הצעהיתר חלקי ה  ליקה שהבדום  יס   לאחר

 6. הקבוע במסמכי המכרז

ית  רשא   ועדת המכרזים תהיה  ., שיופקד בתיבת המכרזתקשרותהמכרז כולל אומדן בדבר שווי הה 1.8

 7ב. בכתיה השימוע יכול שיה  .שימועבאופן בלתי סביר מהאומדן, בכפוף לו ג שיחרהצעות  ל ולפס

 8. עיםמציערך סיור קבלנים או כנס י לא 1.9

 

 מכרז. של השירותים מושא הור קצר אי ת 2

לחוזה,  פח  הנסבמפרט השירותים    ספרויש ל  מכוח זכייתו במכרז  ש לספקיידר  במכרזזוכה  הש שירותים  הל  ש  אומל פירוט  את    3

כזו  החלוקה  וף המכרז.  ולא בג החוזה מסדירים    , ומסמכיתיחרו הת  הליךמסדירים את השמסמכי המכרז  בין המסמכים היא 

בפרק    בתמציתרותים אלה  שי ן  יים זאת, ניתן לצע  יחד  ותים.התקשרות עצמה, לרבות מפרט השירהמסגרת  מה שנחוץ ב  כל  את

 . הזוכה במכרזמצופה משמה לגבי מושג כללי מציע הפוטנציאלי תת ל  ל , על מנת המבוא

יהיה מודע   המציע שב חשוש דע יומם תונינ( 3, )ותרהתקשה  תכלית ( 2) ,קשרותהות ההתמ ( 1) : ר דבביים כללונים  נת ט לפר מוצע  4

 .דגישה לרז כורך המלעים שחשוב ונ נת (4, )וצעת היבוש לצורך גלהם 

 . המכרזם בר לפרסועו על ידו נרכשו ששירותים הסוג גבי היקף ו ל מידעם ציעיסר למ מ  כרז מעורך השהסעיף נחוץ ככל  5

 שלבי. -וד ו רז אינמכאם האת הסעיף  למחוק יש  6

ויב בהכנת אומדן, כגון רשות  מחהסעיף הוא חובה מקום שמדובר בגוף ה   . ומדןאינו כולל  ז אכרהמ  אם את הסעיף  מחוק  ל יש    7

 מקומית או משרד הבטחון.
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  או   הסכם המכרז ושא הומ  ים השירות  לכ רכוש מהזוכה במכרז את  ל   מתחייב  ואינ   עורך המכרז 1.10

.  השירותיםשת  יכרב  תרציפו  וא   תכיפות  לכל   תחייבמ  ונ יא ו,  כלשהו  בהיקף  שירותיםרכוש ממנו  ל

  ו דעת   שיקול  פי  על,  רזהמכ  עורך  לש  המשתנים  וצרכילבהתאם    לעת  מעת  אלו ייקבעהיקפם של  

לכך  .תקציבשיקולי  ל  בכפוףו,  המקצועי המכרז  ,בהתאם  את    רשאיאף    עורך  שירותים  הלבצע 

 .  ועל פי שיקול דעת   ,בחריש צד ג'כל אמצעות ב או ובעצמסכם הה ושאמ

על    הצדדים  ם של תחתימממועד    שנים  3שך  למ  ההיכרז תמבתקשרות עם הזוכה  הה  א':  חלופה 1.11

הזכות  רזהמכ  עורךל  9החוזה.  שיקעומדת  פי  על  דעת,  לש  המקצועי  וול  רצו ובכפוף    נו ביעות 

חודשים כל    12ופות נוספות, בנות עד  קתת ההתקשרות ב פ, להאריך את תקויו של הספקע ומביצ

ובלבדאחת ההתקשרותש  ;  הארכותיה,  בכללותה  תקופת  עלעל  תעלה  לא  הארכת    10שנים.  5  , 

  עורך המכרז.טיבים עם מיבתנאים ה ואוזה חבים וע קב התנאים אותם  היה בקשרות תההת

הזוכה  הה  11ב': חלופה   1.12 עם  שלתחתימ  עדומבחל  תכרז  מבתקשרות    , וזה חהעל    הצדדים  ם 

המשימות   םע  תסתייםו כל  והשלמת  הנוהש   סיום  רצונ,  ספקהמדרשים  ירותים  של    ו לשביעות 

 . עורך המכרז

ו 1.13 בלבד,  לידיעה  הוא  זה  בסעיף  האמור  כי  שהויודגש,  סותרככל  בחוזה  במכרז    הוראה  א    –או 

 . יגברו האחרונים

 12מכרז עריכת הזמנים להלוח  2

 13ז:רכמת ה כלערים הזמני לוח   לןלה 2.1

 . ______ להבהרות: הגשת בקשהל  ןואחר ד העהמו 2.1.1

סיור יעימצ  יכנס 2.1.2  / ייער  ים  ביוםקבלנים  ______,  ב   _____,  כו  וביום   ;______ שעה 

/ סיור קבלנים   מציעיםבכנס    להשתתףמציע או מי מטעמו יהיה רשאי    שעה ______. ב

 14הסף.  לה עעההצ לתסיל לפ תוביאחד  סיור/  יותר מכנסאחד בלבד. השתתפות ב 

 

 ציעים. נס מ כ או נים  סיור קבל תקייםמ אם את הסעיף  ק למחויש  8

 ניין.עם לנסיבות הבהתא, כה יותררואו א תן לקבוע גם תקופה קצרה ני  9

 . וזהופיע בח לנוסח שמה זסח נון לוודא התאמה בי יש 10

צוע  ביט,  ק פרוי ניהול  חם,תמ ן תכנון של וג, כמוגדרתמשימה ביצוע  ורך צא ל רות הישקהת שבהן ה ת בוילנס מה אימתחלופה זו   11

 '. דסקר וכ עריכת  ,מחקר

את    צמצםזאת כדי ל   .כרזף המגועליהם בר  ולחזלא  ו  ,דאחרז בסעיף  מכה הליך  לים הרלוונטיים  מועד ז את כל ה מומלץ לרכ  12

 . במסמכי המכרז נימיתפה סתיר להחשש 

 חול. על ימיופלים נ  מועדיםא שהלוודיש  13
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 הרה: ______.לשאלות הב מתן תשובותן לאחרוד העהמו 2.1.3

 . ______מכרז:  בועד שהחל ממנו ניתן להגיש הצעה מה 2.1.4

 . 15:00בשעה  _____,_ מכרז: ב ותלהגשת ההצע האחרוןהמועד  2.1.5

 15היה עד ליום _____ לפחות. ילהצעה  ש לצרףיבות שף הערתוק 2.1.6

  רון חועד האאת המ  לדחות  הז  לל, ובכדלעילתאמות במועדים  לערוך שינויים וה  רשאיעורך המכרז   2.2

הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט    כל עוד לא חלף מועד זה.  ות,ע גשת ההצהל

 . עורך המכרזשל 

 למכרז: הנספחים  3

 הם:  ,בלתי נפרד ממנום חלק המהווי,  הנספחים למכרז 3.1

 ;טופס ההצעה – נספח א' 3.1.1

   טופס הצעת המחיר; – 1א'נספח  3.1.1.1

 16; יפכס מחזור  רבדב  מסועץ / י  חשבונות ח / מנהל"ר רו אישו – 2נספח א' 3.1.1.2

 תצהיר;  –נספח ב'  3.1.2

 ;קובץ נפרד(מהווה  ) הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז – 'גנספח  3.1.3

 השירותים;מפרט   – ( 1ח ג)נספ 3.1.3.1.1

 ם ביטוחים; קיו אישור – ( 2ג)נספח  3.1.3.1.2

 של המציע במכרז; הצעתו  – ( 3נספח ג) 3.1.3.1.3

 . [נוספים כמידת הצורךנספחים  ] – ( 4נספח ג) 3.1.3.1.4

 17; לקוחות שביעות רצוןמשוב על טופס  - 'דנספח  3.1.4

 18כתב ערבות.נוסח  –נספח ה'  3.1.5

 ז:רעה במכראופן ההכ 4

  כל  תא  םקיישלא ת  ההצע  שיפורטו להלן.   הסף בתנאי ים ציע מה תיבחן עמידתם של  בשלב הראשון 4.1

 . לסתיפ ףי הסנאת

 

מציע כנריכת  עמן  שנית   לככמנע  להמומלץ    14 / ס  ק  ים  הבסיור  קרטלית ילפעפורה    רכ ים  ו הומלנים,  מידע  ול  לות  בין  העברת 

יהיה    עמצישר  כא  ,ותלפח  יםשני כנס רוך  לעמומלץ  ,  במחוי   בהן הדברות שבנסיב  .מכרזכל את הליך הסעלול ל ן שבאופ  ,םהמציעי

 .ס אחדכניותר מ מלהשתתף ב וע  מנ

 .ערבותת שה להגשדריאין במכרז ל שככסעיף זה ט  להשמייש  15

 רלוונטי.  לאאם למחוק  שי 16

 רלוונטי. למחוק אם לא ש י 17

 ונטי.  רלו  לאלמחוק אם יש  18
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מות  אם לא( בהת"ההצעות הכשירות"להלן:  תנוקדנה ההצעות שעמדו בתנאי הסף )  נישהבשלב   4.2

המציעהמידה   איכות  שעניינן  במכרז,  ההצעה  המפורטות  המצאו  משקלן  אמות.  של  מידה    טבר 

  ה אמהתהד בסף  א תעמוה שלהצע  (.100  תוך מ  נקודות  ___)   אחוז  ___הינו  עה במכרז  לה בהכרא

 19.תיפסל –כרז בוע במקהי ת וכיהא

בסף  ו  מדשהצעותיהם עעטפות הצעות המחיר של המציעים הכשירים,  נה מתחפ ת  השלישי  בלבש 4.3

הכשירות")להלן:  האיכותי  ההתאמה   המחו  ,("ההצעות  הצעות  שלתנוקדנה  ההצעה  הם.  יר 

ביותר   הזולה  בענקודות  ___ ) המירבי  ניקוד  האת  תקבל  הכשירה  ש(,  ת  ושיר הכ  ותע צההר  תיוד 

אחי ן  ופא בה  קדנותנ בכזאת  .ליה סי  לסמ,  הצעפוף  לפסול  המכרזים  ועדת  של  ת  הכולל  הכותה 

 תב. בכגם השימוע יכול שיהיה  ששמעה את המציע.אחר ה, ל בלתי סביר הצעת מחיר 

  ה רהכשי  הצעה ה.  )ציון איכות + ציון מחיר(  ללמשוק ה כשירה ניקוד  יינתן לכל הצע  ירביעבשלב ה 4.4

  .רזבמכ ה כזוכ רזתוכ רתביו גבוהמשוקלל ההיקוד את הנ קבלתש

 . ףנוס ככשיר הבטיבשניה ה הההצע  כריז על בעלאית, אך לא חייבת, להרש היתה  רזיםכמה דתעו 4.5

ספר  אם תהיינה מאישה,    בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת  4.6

עלת  עה ב ההצבמכרז  כה  כזויבחר  ותר, תבוה בין הגהציו נו  שהיה,  עלות ציון משוקלל זההצעות ב

תיבחר  ורות,  היה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות האמ במקרה שי, ויותרגבוה  איכות הה  וןיצ

דיין  ככל שע  20. ון לקוחותההצעה שקיבלה את הציון הגבוה יותר בגין אמת המידה של שביעות רצ 

 ה.  הגרלת אמצעו בכה הזו צעההה בחרי ת  ,ה שוויון בין ההצעותיהי

 :תנאי הסף .ב

 במכרזת דודותמהל  סףה איתנ 5

 לי לכ 5.1

במכרז הל אים  שר 5.1.1 במועד  ציע מ  רק  תמודד  העומדים  לים  ההצעהאחרון  בכל   ותהגשת 

 . פסלתי –בכל התנאים  ת עומד ה שאינצעה ה. פרק זההמפורטים ב  התנאים

ד  ף בתאגייום תנאי הסמציע עצמו. קים להתקיים בצריכ  למציעתנאי הסף המתייחסים   5.1.2

יי ל   אחר,  גורם  או בכל  ות מני  בבעל,  כ"ל(, מנוגמא)לד  יעאורגן של המצ, ברשוק  בשח א 

   .פורש אחרתאלא אם כן נקבע במסמכי המכרז במאי הסף, בתנ הכעמיד

 

 . כותאילרכיב ה סף יון צ כרז ן במ י אם אפט זה משלהשמיט  יש  19

 . זו דה מת מיל אינו כולא רז ככל שהמכ  תלשנו  יש 20
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)לרבות תאגיד    כל גורם אחרמציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של   5.1.3

הדבר כן  אם  אלא    ,'(וכדיע  מצשל ה   דע, עובה במצימשר  אנוש ,  יעאחר, בעל מניות במצ

 .זהמכרבמסמכי  במפורשר הות

הצעה   5.1.4 להגיש  ידי   רלמספ  משותפת אין  על  תוגש  ההצעה  משפטית    גופים.    ת חאאישיות 

 ., אלא אם כן נקבע במסמכי המכרז במפורש אחרתבלבד הובשמ

אינו   5.1.5 להגיש  מציע  להגיש  במכרז  רשאי  רשאי  ואינו  אחת,  מהצעה  הצעות  במכרז  יותר 

 .המכרזי מסמכ רש בובמפ ר הות  הדבר, אלא אם כן חלופיות

 

 נהליים:סף מ אינת 1ב.

סף   5.2 שמכר ב  ת להתמודדותנאי  הינו  ה ז  הרשום  ואהמציע  כביש  תאגיד  א ראל  עוסק  דין  מורשה  ו 

 שאינו תאגיד רשום. ,דיןכ

להתמודדות   5.3 סף  שתנאי  הינו  את  מציע  לבמכרז  האייש  חוק  ם  שוריכל  לפי    עסקאות הנדרשים 

בוחכל    ם אתמקייהוא  זה  לל  ובכ,  1976-התשל"ו  ,יםציבורי  ם גופי זנע בותיו  על  יות  כו יין שמירה 

בתצהיר  ות, כמפורט  לאנשים עם מוגבל   הולם  ייצוגן  בעניין העסקת עובדים זרים ובעניי ם,  ידעוב

 .למכרז 'ב נספחשב

  ,עקיף  ר אוי, יש שרסכם, תיאום או קל הא כל לנו שההצעה מוגשת  דדות במכרז היתנאי סף להתמו 5.4

  תי חשפ מ/ימשפט/יסק קשר ע  ביניהםיש  שים  ופג   רז זה.כמתמודד בהמ  אחר  דםאו א  אחר  ףעם גו

נאם  גם  ) ח.פ  מספר  מהם  אחד  היוצר  לכל  ליצור  פרד(,  עלול  ענייניםל חשש  או  חשש או    ניגוד 

לרבולפגיעה   הגופים,  שני  בין  הסכבתחרות  הי  על   מה ת  או  פעולה  יגישו  תחרו עדר  שיתוף  לא  ת, 

של קשר    יהםבינ  קייםש  ,םמציעישל    הצעותל  פסותרזים  ועדת המכ.  תוד נפר  תעוי הצשתבמכרז  

-תשכ"חתם בחוק ניירות ערך, הורה, כהגדראו חברה קשאו חברה מסונפת  רת בת בח ו א עניין עלב

תצהיר  ב  רטפוכמ,  קשרי משפחה  נושאי משרה בהםבין  או    בהםעניין  בין בעלי  או שקיימים  ,  1968

 .אחרת ורשבמפ רזמכ הכי מסמב אם כן נקבעאלא  זאת, .למכרז 'ב נספחשב

הינו  ב  דותודתמ לה  סףתנאי   5.5 ייע אמצהשמכרז  ע דוינו  כע  מניעה  של  קיומה  לרבות  ל  חשש לשהי, 

ענייניםניג ל ענייניחשש ל ין של  מראית עלאו    וד  לזכייתו  םניגוד    אובמכרז  , שיש בה כדי להפריע 

איזקיל להפריע  כדי   על ום  מהתחייבויותיו  ההפ-ו  ף  ורהמצ  סכםהה  יפ-על ,  המכרז  פי-על  ה,צעי 

  .רזמכל  'ב נספחשבבתצהיר רט פוכמ, ןפי די -ו עלאלמכרז 

לעהאמווקף  ת מ  מבלי לגרוע 5.5.1 במכרזלה שה  יור  אל  ,ליר  עורך המכר ובד  ע  תמודד  או  ז  של 

, קרובו יש בהם ענין אישיל  אושל עורך המכרז  לעובד    רשאאו אישיות משפטית    וובקר

וג,  ז   בן  –  הינו כל אחד מאלה  זהיף  ע ס  ןי לעני  "קרוב".  במפורשאלא אם כן הדבר הותר  

כל   זוג של  אחיין, חם, חותן, חתן, וכן בן/בת,  ד, גיסבן דו  ,ד דו,  בסנכד,  אח,    ,, בןהורה

 . אחד מאלה
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הדעו 5.6 עתהי  ם זימכרת  לפסול  רשאית  הה  בו    עניין על  ב  אושהוא    מציע סף  ל  משרה  נושא  או  בו 

פ  קלון  עמה   שיש  רה ביבע  ו הורשע שעניינה  בעבירה  המכרזבהל   עה יג או    על   עבירהב  או   יך 

ש  וש לשב  21____ ____   ם נגד  מתנהלת ש  או מכרז  בעות  ההצ  הגשתון לר חאהד  ועמ קדמו להשנים 

בתצ,  ילע לדג  מהסו  ירהעב  םע  בקשר  ייםהסת  שטרם  משפטי  ךהלי   או  חקירה  היר  כמפורט 

סעהצעה  פסילת  .  למכרז  'ב  חפסנשב כבגין  זה  טיעוןיף  לזכות  לשיקו   ,פופה  דעתהונתונה  של    ל 

על  שננק  םידצעב  ,הביצועמועד  בירה,  ת העב מרחוב   תחשב, בהת המכרזיםועד כדי  טו  ידי המציע 

היה גם  יש  יכולמוע  יהש   '.דכוציע  ל המשל התאגידי שבממשנערכו    וייםני שבלמנוע את הישנותה,  

 בכתב.

סף   5.7 שהמצלהתמודדותנאי  הינו  במכרז  אואינו  יע  ת  פירוק  בהליכי  רגל    נמצא  כינוס  פשיטת  או 

א נ תחת  ו  כסים  פועל  לגביו  א  נושים ר  הסדשהוא  עסק ו  שרשומה  בתצהיר    , יח  הערת  כמפורט 

 .זלמכר 'ב פחסנשב

ל 5.8 סף  שהתמודדות  תנאי  הינו  בתבמכרז  משתמש  בפוכמ  ,בלבדורשות  מנות  כוהמציע    היר צתרט 

 .למכרז 'ב נספחשב

רות  קשהתוח  כ מ  ציעעם המ  ון שליליסיני  אין עורך המכרז  כרז הינו שלתנאי סף להתמודדות במ 5.9

ו/או קי למם  ניהששלוש  במהלך    ,ועימ  ימתקודמת  ל  ועדשקדמו    . מכרזבת  צעות הההגשהאחרון 

ז הצעה  פסילת   סעיף  ט   הבגין  לזכות  ועד עתה  ד  ולשיק ל  התונונ  ,יעוןכפופה  המכרשל  ,  זיםת 

 היה גם בכתב.ייכול ש השימוע   .כל מקרהשל  יות בנסיבותחשב בה

 22אית ערבות בנק 5.10

במכרודד תמוה ל  ף סתנאי   5.10.1 הינות  ברבו ע  של צירוף    ז  בנק    אוטונומית  קאיתנת  מאת 

 .ליתישרא טוחיב ברת ח מאתאוטונומית ות רב או ע ראלייש

ת ולהיו ,  ש"ח  ________   -א יפחת מבסכום של,  עורך המכרזלטובת  להיות  ת  בורעהעל   5.10.2

 23.לעיל  ______בסעיףמועד הקבוע עד לפחות  לבתוקף 

 .מכרזל  ה' פחסנכרף ו צהמסח לנו ה זה להיות ת  בוהער נוסחעל  5.10.3

 

או  ת  תיתשת  עבודו  לש  םבתחוא  וה מכרז  המא, אם  וגלד  . ותרא ההתקשושנלוונטית לרהמת חקיקה  ל שקיי ככם  שלילהיש    21

י  נ ום דיבתח   קהקיחשוב, אזי חהמ  חוםאם המכרז הוא בת  .עשויה להיות רלוונטית  ת בעבודה ום הבטיחו תחב חקיקה  י  , אז בניה

רלוונטית  טיותר הפ  נתהגו  ר הסייב  ,ביםשהמח להיות  הה   רזהמכאם    .עשויה  בתחום  אזיתברואהוא  הגנת    תחוםבקה  חקי  , 

 כד'. ו רלוונטית עשויה להיות  הסביבה 

מומ  22 להמנככלל,  זומ  עלץ  שלו  ,דרישה  משורה  הנ1)  טעמים:   זאת  מ(  כי  לסיון  רבים  מד  ת  וערבגישים  מם  מציעיבמקרים 

בות  ( הער2)  ; עההצה  תפסיל  את בת  מחיירים  שברוב המקבדה  עו  המכרז, וסח שמכתיב  יק את הנו מדמת בשאינה תואת  בנקאי

 . וגעת בתחרותכן פבמכרז ול ת פו שתתההעל  דה ימכב

ת  ולערבקבוע  ל  ץ מומל(  2ורה נגזר מגובה ההצעה; )ששיע  רוש ערבות ולא לד  , קרטיקונסכום כספי    לערבות  לקבוע   ומלץ מ (  1)   23

שלא יפחת  "ם  ליהמי  ף אתסילהו  מומלץ(  3; )צעותהשת הלהגאחרון  מהמועד ה זר  שנגועד  לא מו  ,)תאריך(  ירפקיעה קלנד   מועד

 בה מהנדרש.טועה בגין הגשת ערבות צהה תפסילנע מהמל דיכ ,פחות"ו"למ..." 
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להק  5.10.4 הקיש  על  ה  פדפיד  מלאומי אתיתירה  ותנאיה  ביןה  ת  הערבות  ם שה   יכפ   ,נוסח 

במכר שלחנוס  ן לבי  ,זנדרשים  נוסח ן  ביאמה  הת-אי  המציע.  שיגמשהערבות  כתב    ו 

בפועל  ישהערבות  כתב  נוסח  בין  לבמכרז  רש  הנדת  הערבו לפסי  העלולוגש  לת להוביל 

 ה. ההצע

קבועות הת  בוסיבנ  ,חלקהאו  כולה    ת,בוערט את החלל  תאי רש  היועדת המכרזים תה 5.10.5

 .ה למציע הזדמנות לומר את דברונת, לאחר שנ1994-, תשנ"גזיםהמכרחובת    ותקנבת

 24יהיה גם בכתב.השימוע יכול ש

 

 25: יםמקצועי ףי סתנא  2ב.

  עסק ון  רשי  יע שלמצ הינו    תנאי סף להתמודדות במכרז,  רשיון עסק  המציע מחייב  לשעסקו  ככל ש 5.11

 . סקע  וןרשיך ברהצובדבר  ת קומישוי המי ת הרמרשואו פטור  צעות במכרזד הגשת ההמועף בקת

 26. ________רשום  מציע הנו שהי ז רבמכ תודדולהתמ תנאי סף   5.12

סף  :המציע  ןנסיו 5.13 הילהתמו  תנאי  במכרז  מהשנים  ל  בכעניק  ההמציע  ש  נו דדות  ____,  אחת 

חות  פל  ש"ח _____של  כספי    קףבהי  ,חותלפ  ותחקול  ___  -ל  ______   ותישיר  27_____ ______,  

   .קוחל   לכל ,בכל שנה)ללא מע"מ( 

(  מ"מע ל כול  לא)לפחות  ש"ח  ______  של כספי  ורמחז ו שלמציע נבמכרז הי תנאי סף להתמודדות  5.14

 . , ______, ___________ :כל אחת מהשניםב ,ע מהפעילות מושא מכרז זההנוב

5.15 ..[]. 

 

  יעון טה ת  זכו ות.  ערב  לחלט  כרזים רשאיתמת  עילות שבגינן ועדמפרטת    ,1993-ם, תשנ"גחובת המכרזי  נותלתקב)ב(  16  תקנה  24

 ט.חילו י היקף הלגבילוט והן הח  החלטתעצם  הן לגביריכה להתייחס צ

ה,  ההתקשרות  תכלית  תא  תשרלף  סהאי  נתעל  (  1)  : םבאיתנאים הה צריכים לקיים את    ף סהנאי  ת  25 ענייני,  אינו  וא  שאחרת 

פגיעה   בחופש  מהווה  ו  בשוויוןאסורה  מהווה  אסורה  לו(  2)  ;העיסוק פגיעה  שתיש  אודא  הסף  על  ש  לנדרבר  מעד  כבימ  ויננאי 

מ, שאחרת הוכרזבמיכולת להתמודד  ה על  ה לא מיד בלגא מהווה  ואינו משרת את תכלית המכרז ש העיסוקחופתית  יש  (  3)  ;, 

ם את  סף תואה  נאיא שתדלוו   יש(  4; )במכרז   התמודדל  ניים וים ובינ לעסקים קטנ ם  גשר  לאפ  מנת-על  ,ףהסהקלה בתנאי  לשקול  

את  לנמק  לתקן את תנאי הסף או  יש  ב  ו המצאינ  ככל שזה   .1992-, תשנ"במכרזיםה   בת וק חולח ת  פסות מגבלות המפורטות בה

ככל    עישממ-חדו  , בהיר ברורופן  בא  ריםמוגד  סףאי הנת כי    א דלוויש  (  5מכי המכרז; )במסהסיבה לחריגה מהוראות התוספת  

בעמימותאינם  הם  ו  ,ניתןש )לוקים  סלהבחין    יש(  6;  תנאי  להתקיים  יצריכ הף  בין  עצמו ם  סף    ןלבי  במציע  יכים  צרה תנאי 

 .כד'(כ"ל ומנ  ע )עובד,אצל המצי  דיםקיפנושאי תבלהתקיים 

  להתנות את ההתמודדות במכרזיש    רותהתקשהא  שלנונטי  לווהר  שמיר  םשרבמום  שריבת  חונושא שיש לגביו  ובר בשמד  ככל  26

;  הבגוב   בודהאישור ע(  3; )למשאית()מוביל    וןי ריש(  2);  מסוים  סיווגתחת  ם  קבלניהשם  רב  שוםרי(  1)  א,  גמלדו  .רישום במרשםב

 .עורך דין.. תעודת  (5) ; רשמיישראלי  תקן דה ב מיע( 4)

  ורלאחרות  פסנ ם שבשני  לא ו  ,(2020,  2019,  2018א,  ריות )לדוגמבשנים קלנד  ב קונ למומלץ  רות  מען הבהימניעת מחלוקות ולל  27

 .(אחרונות"ם הלוש השני"בשלדוגמא, )
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 28ם הבאים: הצעתו את המסמכילצרף ל  המציעתנאי הסף על ב תו מידכחת עהו רךלצו 5.16

 ;ו"דע ושר על ידיומא  חתום  ,אוא מל, כשהזרכ מל נספח א', טופס ההצעה 5.16.1

 ;  ע"י עו"ד , כשהוא חתום ומאושרלמכרז 'ב נספחף כצורהמ  סחנוביר תצה 5.16.2

 ; יעהמצעל שם  סק מורשה ת עותעוד 5.16.3

-לו, תשיםיר ים ציבואות גופחוק עסקי  לפורשומות  ת  נוובשי חסקל פנהוקף על ני תאישור   5.16.4

1976 ; 

 29מצורך ברשיון עסק; פטור  רשיון עסק תקף / 5.16.5

 30; יעצ מל הש ומו בדבר ריש ____ף מרשם התקר אישו 5.16.6

רו"ח 5.16.7 י שבחל  מנה   /  אישור   / בד  מסץ  ועונות  המציע  השל  שלבר  הכספי    המציע  מחזור 

 31; רזלמכ 2א'נספח  בבוע סח הק בנו , _______  בשנים

 ערבות; כתב  5.16.8

 .[]אחר 5.16.9

 

 אמות המידה להכרעה במכרז  .ג

 32( ודותקנ  ___)עד  תון האיכויצ 6

 33: יתבסס על הרכיבים הבאיםת  עוהצשל ה כות ון האייצ

 

 

  ול את צריכה לכל  בסעיף זה שימה  רה  . דה בתנאי הסףימל העשה  חתכאופן הולבין  הסף    תנאי עצם העמידה בבין    פריד יש לה  28

 בתנאי הסף. ם תת עמידוכח הך צורלעים  ימצ עורך המכרז דורש מה ש / ההוכחות יתיות הראי הדרישות כל 

 שמיט אם לא רלוונטי. לה 29

 י. וונטרל לא  אםמיט להש 30

 . טיונ רלולא אם להשמיט  31

מעידות על    ןנשאימידה    תונע מאמ מהליש  (  1)  :ם הבאיםי התנא  ות צריכות לקיים אתצעהל  איכותה   ןוצי  למתןאמות המידה    32

  ע יהמצ  תול איכ ד עאינו מעיהגודל בות שבהן בנסיל, ודון לגת יתרקו יידה המענ מ  אמות נע מהמל יש ( 2; )המציע או ההצעה כותיא

ביחסי    רוכהכת הו התקשרשלא מדובר ב ככל  (  4; )תביויקטבייסו  ןניוא   ,למדידה  נות נית ה   דהות מיוף לאמלשא  יש  (3);  עהאו ההצ

ר ש  ככל  .ניקוד ההצעות כחלק מ   ון ראי כת  מעריע  נלהמ   מוצע ,  םימיוחד  אמון   עקבול יש  ו  ,מופרז  לו משקללתת  ין  א  ,איוןנערך 

המ  ה ממראש   הקווים  ליהיו  הנינחים  מלבקש להמיש    (5);  ן איובר  ד קומתן  להצעת  ים עיצמ מה  נע  השכ  , לצותהמם  לצרף  ן  ן 

של    נםוצ ר  שביעותאת  ון  לבח ל מנת  ער,  שק  י נשא  ם שלופרטי  לקוחותשל    תשמויעים  צמהמ ן לבקש  , נית אולם  .רךעכל    סרות ח

   .לניקוד ההצעה ידההמ ת כאחת מאמו ,יו של המציעות משיר לקוחות המציע 

 .הת מידלאמו דוגמאות כמה לן הל 33
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 ;(ודותנק 10)עד   יםיור ציב םלגופי  _____  ירותת שיאספק .א

 ;(ודותנק 10)עד   כספיור מחז .ב

 .(ודותנק  20קוחות )עד  שביעות רצון ל .ג

 

 ( ודותנק 10 דע) םיירם ציבולגופי _____  תישירו אספקת 6.1

ו  ל  וענקי  ,ילךוא  ____החל משנת    בורייםצי  םלגופי  _____  העניק שירותי ככל שהמציע   6.1.1

 : באה פתחכך ניקוד נוסף לפי המ בגין

 ;ודותנק  5 –ם יי בורגופים צי 2עד  6.1.1.1

 . ודותנק 10 – ומעלה  בורייםיצ יםגופ  3 6.1.1.2

,  ירוטטו סט  גידממשלתי, תא  רדלה: משאחד מאכל  מעו  שמ  גוף ציבורי""סעיף זה  לצורך   6.1.2

ממרבח ל יתתלש ה  מוסד  חולים,  קופת  המדינה  בוהה גהשכלה  ,  מקופת  ת  ורש  ,הנתמך 

 . תאגיד עירוני או  יתוממק

 ( נקודות 10ד )ע מחזור כספי 6.2

 : ______ בשנת יעמצשל ה יספהכ ורמחזה בחן היקףיזה י  עיףן סי בג ד ונקת ניקלצורך הע  6.2.1

כספי  חמ בגין   6.2.1.1 על  זור  ענו  ואי ש"ח  מיליון    Xהעולה    5  –  ש"ח  מיליון  Yל  עולה 

 ;ודותנק

 .ודותנק 10  –ש"ח יליון מ Yעל   הל וי העפר כס מחזון בגי 6.2.1.2

 34(ודותנק 02חות )עד ון לקורצשביעות  6.3

לקול  ויפנ רזים  המכ  ועדתיגי  צנ 6.3.1 השלושה  של  מברייבחאשר    ציע,מחות  ידם  על  ין  ו 

נספח כורף  לות כמפורט בשאלון המצ ו להם שאויציגעתו,  הצברט  פי המציע  שת  וחוקלה

 .  זמכרל 'ד

ל  ,דובניק  יע צ מה את התזכ   להשאתשובה ל   ל כ:  אופן הניקוד 6.3.2   ו בהתאם להערכה שניתנה 

י הלעל  הציון(5-1בין  )  קוחדי  ממוצע  לשאלו  .  יהיה  המציעש  ודהניק ן  במסגרת   צבר 

נה  אל)שלון  השא כל ש  כךממוצע(,  ה  תגרבמס  בתחוש   אלבה  תשולגביה    תקבלהשלא 

ישא הלון  את  כולל  זכה  בציון  שיידותנקו  5-1של  מציע  הניקוד  בלמצי נתן  .  אמת ע  כין 

 35. 4כפול השאלונים  תשלושבציע צבר המות שוד נקממוצע ה  היהיזו  מידה

 

 . בפרק האיכות ותי על משמלתת לה משקו ,םרותיל מכרז לרכישת שיכב  שלב אמת מידה זוץ ל ומלמם לסתור, נימוקידר בהיע 34

 .5-לאמת המידה לחלק  ה שלקלתוצאה של: משא ו וה  ,המידהמשקלה של אמת  ב  תלוי מכפיל ה 35
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זרו שיעורך המכרז  יפק להמציע סשככל   6.3.3 דומים או  ,  זהמכרז    שאמולשירותים    היםתים 

י זו  ךלצורשל המציע  הלקוחות  חד  אכ  בשיחלה   רשאי הא  עורך המכרז   , גםאמת מידה 

  ינששל    םקלשמו  ,70%  יהיה זה    וב שמשל    ומשקל במקרה זה    .בהצעה  ןא לא צויוה  אם

עטופס המשוב  .  דכל אח  15%  יהיה  חריםבים האהמשו ידי  ימולא  עורך ם  הגורל  אצל 

   .ציעהמ יל יד רותים עו השילו סופק ש המכרז

נק  ועי  -ת  ווחקלק של  ימספר מספ  םשר עצור קלי  יחויצללא  נציגי ועדת המכרזים  ככל ש 6.3.4

בי כל לקוח חסר, העבור    עיצלמ  ם המציעי מ  למיכלשהו    וחקל  ק יתר שהענ וציון הנמוך 

אם)ל  במכרז כלשהי  יב מס  דוגמא,  יצליחו  נציה  המכרזים  ועדת  שני    םעקשר    צוריל גי 

ציון  יהיה ה  ילישהשח  ן למציע בגין הלקו שיינתן  הציו   ים,ציעמד הל אחחות בלבד שלקו

 36ליך(. הם ב יעיצמהמ למיכלשהו ח נתן לקו וך ביותר שהנמ

ינסו   6.3.5 המכרזים  ועדת  קל נציגי  לפחות,פעמ  לקוח  םע  רשיצור  שבהפר  יים  תו  חיפ לא  שים 

 פעם לפעם. ת בין עוש שלושמ

ה  פניה  ה צעבו  הםשאליות  לקוח טי ה רפ  אולם  שוב,מופס הטב וח תתועד  השיחה עם הלק 6.3.6

 זמכרהיכי העיון במסמכי  הל   מסגרתאחרים במציעים  פני  ע או בי המציו בפנא ייחשפ ל

זאת,  צעה  והה א שמ לת  מנ  לע הזוכה.  על  בה  .רק הסת  ונ ימור  מהווה    רזכמהתמודדות 

 . יף זהבסעאמור  ל  ציעשל המה כמהס

  וךתמות ) לפח   נקודות  16יה  הי זה    ברכי  ן בגי  מציעה  של רז הינו שציונו  תנאי לזכייה במכ 6.3.7

 שלושההתאמה  ף הבס  לא יעמדו, ככל שאולם  37.(תאמה"סף הה"  –ן  ( )להלנקודות  02

לא  בלבד שציון זה  ו  ו,ב יטב  שלישי ה  יע צ המשל    ןלציו ההתאמה    ד סף, ירלפחותם  עימצי

 . נקודות 14 -מך ה נמויהי

סעיףורצל 6.3.8 ה   ך  יפרט  ה זה  בטופס  ופרטימציע  שמות  קנש א  הצעה    חותו ק ל  10  של  רשי 

העם  שלה  , לפחות של  הוא  שירות  ש  ______ניק  ___לאחר  ועדת נציגי    .___נת 

 ה. וד ההצע ניק  צורךה לוחות אלקא ללק ת דוולפנו  יםחייב  םני אהמכרזים 

 

 
  ; המציע  איכות   בדבר תת  ומעומציאות    תתמוניוצרת  גין לקוח חסר  ב  ציון אפס  תקהעומד בבסיס הסדר זה הינו שהענ   טעםה  36

ך מהסקלה  יותר נמו  ף)א  י ו שירות גרוע באופן קיצונחניק ללקועע הימצשההיא    ומשמעותניטרלי, אלא  ציון  אינו  שכן ציון אפס  

בבש הנמוך  הציון  שבה  המשוב,  "  יותר טבלת  כן,  "(.  1הוא  הגינות  כמו  חוסר  של  מידה  בגין  קיימת  מציע  של  ן  ענייב"ענישה" 

ועדת המכרזים  ומכך ש   תמציע אינו אמור ליהנו מצד אחד,  לכן,    האפשרות להשיג את אחד מלקוחותיו.חוסר    –שאינו תלוי בו  

להיענש על כך באופן מופרז. ההסדר    מצד שני, הוא גם לא אמור  אך  ;ו בהצעתושצוינ ל הלקוחות  כ  עם  קשר   יצורל   יחהלא הצל 

 המוצע שואף לאזן בין שיקולים אלה.

  של ממשקלה    80%על    ותאו   וע במומלץ לק  .ומכרזבכל מכרז    שקלה של אמת המידהנה בהתאם למשתיעצמו  ההתאמה  סף    37

יונו בגין שביעות רצון  עורך המכרז אינו מעוניין להתקשר עם מציע שצהינה שהסדר זה    בבסיסגלומה  ההנחה ה  דה זו.אמת מי

 מהסף שנקבע.  לקוחות נמוך 
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 38( ודותקנ 5 ד)ען יורא 6.4

6.5 X   פים ת בסעיהקבועו  רת אמות המידהר במסגה ביותבוגה  וןצי הת  א  יקבלוש   ,יםירהכשים  המציע  

 39. מכרזעורך הקבע יעד שו, בממכרזיםועדת ה יג ון עם נצייא רל מנויוז, לי _ לע_____ 

  היםהגבו  יוהיהם  של  שציוני האיכות  ,םכשירייעים  צמ  X  -מהיו יותר  אם עקב זהות בין הציונים י  6.6

 . ן ונו לראי יוזמ םאף ה ,ותריב

 . פסלת –לראיון  ו גיעלא י רמים אלה מטעמווגשיע מצ הצעתו של 40.______ יע הג ל  םיביין ח איו רל 6.7

 הבאים:  ת הנושאיםא ראיון ת הסגרבמ יציג  המציע 6.8

כללפייניאמ 6.8.1 המציעי ם  של  של ילותע פרת  סקי:  ים    לקוחות  ;____ __ ם  וח תבמציע  ה   ו 

מפרוו ד  ;ציעמהל  ש  ייםיקרע המציעם  ריאחים  קטי גמאות  כאלה  ובעיקר    ,שביצע 

 .יעצמה שלעבודה ה ודולוגייתת מ ;נאד רזכמלטיים  רלוונ ש

הל  ושיע  צהמל  ש   םותומקצועי   ם סיונינ 6.8.2 הצווחברי  והתמודדותם  םעימוצת  עם  בעבר  , 

   .דנא מושא המכרזוגמת השירותים  דכם ותישירענקת ה

 שלהלן: ה דיהמות  מלא םהתא ב ,נקודות  100  דעל ון שצי ב מציעאת ה זכה ן יאיו הר 6.9

מידה    אמת  סגרת. במנקודות  60עד    -  דנאמכרז  ב  יםרשדותים הנהשיר  םבתחון  סיווניידע   6.9.1

 חנו בין היתר:זו ייב 

 ; יםוצעמ ה וותצה חברי  של מקצועי ה וןסיניה 6.9.1.1

ים  קט בפרוי  נםסיוינ ו  חלקהם  בו  טלנ  יםות המוצעצוה  חברישים  יקר עיים  ט קפרוי 6.9.1.2

   ;ט זהרויקמת פדוגכ

  םירות לשישלהם    והרלוונטיות  שהעניק המציע בעבר,ירותים  הש  ורכבות דת מ ימ 6.9.1.3

 ; זהמכרז מושא 

  .א מגו דל טק ויפרמ מות רשהת 6.9.1.4

הצווחביע  צ המ  התייחסות 6.10 לירש ה  מתן  אופןל  ותרי  המכרזותים  וינוזמ ות  לרב  ,עורך  ת  יופנ ת 

 ; ותד ונק  30עד  -המוצע   הצוותי  וחבר  המציע

 . ותד ונק 10 דע  –וצע המ  וותי הצ ברמחהמציע ו ית מ כלל תמורשתה 6.11

 

 .  אמת מידה זוולל כו אינהמכרז   םאסעיף זה  השמיט  ש לי 38
 יון.רא שלב המציעים שיזומנו להמירבי של  מספר הבהתחשב בכך שראיון הינו הליך שגוזל זמן, מוצע לקבוע מראש מה  39

 . עצהיועץ המו /  וצעהמ פרויקטמנהל ה /במציע  כירב או שותף   עליםהב , מאגולד 40
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ריך  ם יע, שכל אחד מהריכיםעמ שה  שלוה בת  ועד  יד יעל  תבצע  יון תא ב הרע בשלהמציהערכת   6.12

יע  ל המצן שויהצ   .רכותהעה  שן שלויבצע  ומ ע מצויב   מכןחר  אל  .את המציע באופן עצמאינקד  יו

 .  קודות(נ 5 )עד 20 -לחלק ל( נקודות 100 דע) כות ערההצע ממוהיה זה י יברכ ן בגי

 . פסלית  – (5 ך)מתו נקודות  3.6 -מ נמוך וד  קיבראיון לנ  הזכ שייע מצ  שלתו עצה 6.13

 

 41( ודותנק X )עד   רהצעת המחיבגין  ןציוה 7

 מן: קכדל חושבר יבגין הצעת המחיציון ה

 42:ה א'פוחל

עידל  עש  המבוקמחיר  האת    ז(רמכל   1'א  נספח)יר  המח  תהצע  ספוט יין בע יציהמצ 7.1 ירות  השר  בוו 

 . מושא המכרז

 .ףרך מוס ללא מס ע ,םדשים חבשקלי  ב ונקאת המחיר יש ל  7.2

לא  בו מה  המחיר  7.3 _ה  יעל קש  " ש"ח    __ ____על  ש הצע  ."(יירבמ היר  המח)להלן:  גבוהה  תה  היה 

  43. תיפסל יב המיריר  מהמח

המ 7.4 יפחת  ש  בוקהמחיר  _לא  ")להלן  ש"ח  __ ____ מ  ש  ."(ריזעהמ  המחיר:  ה  וכ מ נהיה  תהצעה 

  והן  רז מכבוכה  ת הז בחיר רך  ת הן לצואז  . המחיר המזערי  התב ב ו נכתיבחן כאילערי  מז ה  מהמחיר 

 44.םהצדדי  יןב םם שייחתסכהה ךרלצו

בהכע  המצי 7.5 שינקוב  ביותר  הז  המוצעמחיר  שיר  שירהמיקוד  הנ  את  קבל יול  יתר    .ודותקנ  X  ל בי 

 :אהסחה הבנו פי ה ל, ע אליה יחס ן יבאופ  נהוקדנ תת ור יהכש  עותההצ

 זולה ביותר מחיר ה ת ההצע
 ( W) רהמחי ב של רכילו משק   X   _  ____ __________ ____  =  מחירה וןיצ                       

 בחנת יר הנהמח תהצע
 

 45:'ב הפחלו

 

צרת  ו י  אינה  ת המחירהצעשנוסחת    דאולוו  ,מחיר  ת הצעתמולציה של הגש יוך ס ריש לע  רצעת המחירק ה של פ  ושגיבואחר  ל  41

 . מעוותת את תוצאת המכרז, ואינה  תיססנתכ הגשה של הצעה  רתמאפש ו את דעוד אינה מ ,ייםתמריצים שליל  םרב המציעיבק

 "ח.בשמוגשת    חירמה הצעתשבו מצב ה לתאימחלופה זו מ  42

 . נסיבות הענייןבהתאם ל , זמכרל עורך הש ודעת   לושיקל םיוננת  מנומ  משמעות של חריגהיעת מחיר תקרה והבק 43

 "ל. כנ 44

 . וכד' בימיר מחיר  על /  יותוכמ  ב כתעל   / ןעל מחירוחה נהמוגשת כיר  ח ת המהצעתאימה למצב שבו זו מ  חלופה 45
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  ןעוניי שהוא מ )באחוזים(  חה  שיעור ההנאת  ז(  כרלמ  1א'  ח פסנ)יר  המח  טופס הצעת בן  יציי   עציהמ 7.6

 46. ________ל ע  העניקל

על  לאחה  ההנור  שיע 7.7 ני ן כאתיבח ך  ג מכתחרו ש  עהצה  .וז__ אח_  יעלה  ה  תב בה כלו  נחה  שיעור 

___ .47 

ג  רו שתחה  הצע  ._______בוע בקחיר גבוהה מהמת  הצעא  בטמה  ,יילשל  החנר ה לתת שיעו  ניתן  אל 7.8

 48.לפס ך תיכמ

 49ן: מקכדליה תה של הצעת המחיר  רכיבה בגין  ההצעה   דרך ניקוהחישוב לצו  סחתונ  ך,ם לכבהתא 7.9

  פיל  , ת מחיר בש"חצעהלכשיר    יע מצכל  די  י  לעצע  ותשה  נחה הרגם  תות  ,ראשוןהבשלב   7.9.1

 :  הבאה הסחהנו

 (1 – percentage) X Y = Tx 

 כאשר:

Percentage = והצעתת  גרסמע בהמצי נקבבו  ש עשרוני( שבר)כ הח נ הה  אחוז . 

Y = היקף  ( תמחייבתי  ל ב)רכה  עה במעם  וי  פ צהתקשרות  הה  בדבר  ך  שמב  כרזהזוכה 

 50. רות/ במהלך תקופת ההתקש  תחאה נש

xT = תהנבחנ  חירהמ תעהצ . 

 

הניקוד המירבי    ולה ביותר תקבל אתהז ה  יקוד, כאשר ההצעה נ להצע  וענק, יניהש  בשלב 7.9.2

 : אההב סחה, על פי הנואליה ייחס פן  אוו בוקד ני  תו הצע, ויתר הודותק נ X של

 

 . אחרהמחיר המירבי / על  /ון ירחמהעל  /  יריםח לת המבט על /  יות ומכ הב תכל ע 46

 ין.ני עבהתאם לנסיבות הלהחליט , וההנחה ל שיעורלשקול הגבלה ש יש 47

   ת.יקול דעלש 48

כו  49 שהמכרז  תחרות  ככל  ואיכו   עלגם  לל  על  ת  וז  אח   על  מבוסס  המחירהצעת  יקוד  נשלפיה    החוסנ להמנע ממוצע    ,מחירגם 

ור  שיעבול גד פער תים לעיש סיבה לכך הינה ה . המכרזל  תו שת תכלי סכל אלה מעוותת וליצור תמונעלול ר בדה , שכן דלבבחה ההנ

משקף    החההנ גאינו  הבגם  דול  פער  עלו  .מחירהצעת  כשלעצמו  ההנחה  שיעור  בין  השוואה  אלה  מעין  להוביל  בנסיבות  לה 

זה הפער  קרה כ. במ2%ה של  חומציע ב' הציע הנ  ,4%הנחה של    ציע ציע א' ה לדוגמא, מ  .לזכייתה של הצעה שאינה המיטבית

הצעו הכספי   הינו   תבין  הפע(בלבד  2%)  יחסית זניח    המחיר  אבל  ב,  לה עשציון  ר  לזכות  לול  ע  , מכךכתוצאה    . מאוד  ל גדויות  וי 

-ישור כספילמ המוצע  ר ההנחה  את שיעו  ר המילומלץ  כן, מ   על   .תכלית המכרזדה המסכלת את  עוב,  מיטביז מציע שאינו הבמכר

 מוצעת. סחה הי ביטוי בנו בר בא לידכפי שהד, נומינלי

 . ההתקשרות שלחייב( מ)והבלתי הכספי המשוער   ףיש לנקוב בהיק 50
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 זולה ביותר מחיר ה ת העהצ
 ( W) רהמחי רכיב  משקלו של  X   _  ____ __________ ____  =  מחירציון ה                       

 בחנת יר הנהמח תהצע
 

חשש  הבשל    אתוזלה הינה הפסדית,  כלכלי שפי ניתוח  שעל    ,הצעהסול  ת לפרשאירזים  כהמ  ועדת 7.10

השהצע להענל  ע  שהתק  יתפסד ה  הל   קיהמציע  מוירש  מכרזעורך  ההצעה  ת  פסילת    ין גביטבי. 

ם  זירכהמ  תד עווככל ש  ם בכתב.היה גייכול שהשימוע    . עילמצ  זכות טיעוןלמתן  כפופה    ה ז  נימוק 

ההצעות  לצורך  ס  ייחו  ר שומיש  שמ ת  לא א  יהזה,  סעיף    וחכ מהצעה  ול  ספל טה  ילהח ניקוד 

 ות. האחר

המבוקחמה 7.11 המציע  ש  יר  ידי  הא  בטמעל  המתמוראת  עסופוהלאה  ה  השירובור  ית  תים  כלל 

ם,  הכרוכה בה  צאהאו הועלות  כל  בות  , לרול   המצורף  וזהלח ו  רזכמל   מהספק בהתאם  ורשידשי

 .רתאח  שמפורוזה בבח ין כן צואם  אל א ,תאז. ע"ממט למע ,ף קיאו ע רישמס יכל לרבות ו

ו  של איז   התממשות-ו איאיע  המצרכות  מהע ל איזו  התקיימות ש-אי  .פיתו סהינה    ר חימ ה  עתהצ 7.12

תחזיותותיוציפימ אוי ,  לכל  אהצעתו  שינוי  ל  הליע יהוו    לא  תיו,וכניו ת  ו  בתנאחשינוי  ו  אים  ר 

 . בחוזה ואכרז  לים במאות הכלורבהוו

 

 ז רכמב רעהההכ 8

ת  עם ציון הצע(  ודותנק  __)עד    צעההה  ת שלויכ הא  ציוןיבור  י ח ע"  חושבעה יצההשל    פי הסו  ון הצי 8.1

 . (ותדונק  __ ד )ע המחיר

ביהגבוהמשוקלל    הציון  ת בעל  ה רהכשי  הצעהה 8.2 הרא  גרתדו  ר ת וה    הוכ כז  רזכותו   , ןשובמקום 

 .אחריה דוריבסדר   וג דורי  יתר ההצעות במכרז.

המכרז  8.3 חאינאך  )  ת יאשרים  ועדת  ום  קבמה  גדור  םעתהצש  יםר כשי  יםמציע  לע   זיכרלה(  בתייה 

 . נוספים יםר שיככלישי שוה  שניה

  , ורך המכרזעל   יאצ להמ  כרז מבהזוכה    יידרשף,  קולתעם המציע הזוכה    הוזח הל  ש  ו תניסלכ  תנאי כ 8.4

  ל עבחוזה, לרבות אישור  ושים במכרז  רדנה   מסמכיםכל ה  ת א,  מכרזעורך הייקבע  ש  המועד וך  תב

  של עורך  ויותבהתאם לדרישהכל    –  שונים  םיר ושיאו   קיימת(כל שכיצוע )ערבות בחים,  יטוב  וםקי

הזוכה  ה  דמיע-אי.  רזמכה במועאל  שותדריבז  במכרשל    הלעי ה  וו הת  המכרז  רךעו  שקצב  דיםה 

זכייתו  יבל מבלי    .זבמכרטול  מכל  גלזאת  המכרז רוע ל  תעמודשרת  אח   כותזרוע  נזקים    ך  בגין 

לשנ כי    בהר ומ  . וגרמו  הצדדים  בזאת  בין  עוד  קף  לתותיכנס  לא  ההתקשרות  המצורף  החוזה  כל 

 די עורך המכרז. על י כנספח למכרז לא נחתם  

כי   8.5 שהנמצא  הגשתה  תנאים  במועד  בהצעה  או  במציע  מתקיימים  תקיימו  במועד  אינם  עוד 

החוזהחת על  ש  הדבר  יהווה  , הימה  זכייתו  לביטול  המצי עילה  במכרזל  האמור  .  ע  אף  ,  עיללעל 
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ה למציע  מכרזים  ועדת  לאפשר  או  רשאית  השלמהת  א  להשליםלתקן  או  תיקון  ובלבד  ,  הדרוש 

 . הוגן במכרזלמציע יתרון לא  או כדי להעניק  ה במכרזנעל דרישה שצוי לוותר   בכך כדילא יהיה ש

מציע  של ה מד עוד לרשותווע ינו ז אמכרב ו תהצע  גרתיע במסנמצא כי איש צוות שהוצע על ידי המצ 8.6

החעובמ על החוזהד  יהווה תימה  במכרז.  לב  עילה  הדבר   ,  של המציע  זכייתו  האמור  יטול  על אף 

ועדת המכרזים רשאית לאפלעיל שאיש הצוות  ות חלופי, ובלבד  שר למציע להציג בפניה איש צו, 

ניחן איבהש  מאלה  ,ונטי הרלו   ונוובנסי  , בהשכלתוול בכישוריויפ יא  ל  חלופיה הצוות  ם    שהוצעש 

   .ן לא הוגן במכרזמציע יתרובכך כדי להעניק לושאין מכרז, ב ות צעבמסגרת ה

, מכל סיבה שהיא, היא  מציע במכרזל  טה על ביטול זכייתו שילים החכרז ועדת המ  ןשבהיבות  בנס 8.7

ת  ראו ההוכל  ביו  לגלו  חווי   ;רזכזוכה במ על הכ  השני  רהכשיל  להכריז ע ת(  חייב  אינה )אך  רשאית  

 . זרמכב ה כוזה  לע ות החל

 

 הליך המכרז  .ד

 ת הרובה יךהל 9

ה   כרזהמ  סוםרפ  וםי מהחל   9.1 למועד  כ לעיל,    2.1.1יף  סעב  ועקבועד  לפנורשאי  אדם  ל ל  עורך  ת 

ה,  רזהמכ הבא:  קטרולאה   רדואבאמצעות  כל ______ ____ _ני  ולהעלות  ל  ,  ו/או  הבהרה  בקשה 

וכרבמ  ורההקשהשגה    אוו/אלה  ש א  וה כי    אודלו   ונהעל הפ   .ותיובקבע  אבושת   תוהתקשרב   וא/ז 

 . יתויפנ בלת ק בדבר ישורא קבלמ

על הפונה  .  פרטי התקשרות עימו  כן , ואת פרטיו  , וספרומ  זרהמכשם    פנייתו אתין בנה לציעל הפו 9.2

  המכרז   מכילמס  ייחסות המת   ת ותוך הפרדה בין שאל,  dWor  בץקו  מצעותאב  ו ילות אש  ת אש  להגי

 : ההבא התבניתעל פי   ,יועל נספח  זה לחו תחסויימתה ותאל ש ן, לבי וחי ספנל ע

ל  ש ירדוסי מס'
 השאלה 

ז/ בחוזה/ רסמכי המכהסעיף במ
 פחבנס

יש  , הולשמתייחסת לנספח כשאלה  ה ם]א
 [ וף ב מספר הסעיאת  ין את שם הנספח ולצי

 ה אלשה

 כרז מסמכי המ
1   
2   

 החוזה
3   

 ה לחוז  X פחנס
4   

 השאלות.  ל לכ  השיבל  ביוח מ ואינ  מכרזעורך ה  .ותוב תשה  תןמבת דעל ו קישר מסו המכרזעורך  ל 9.3

ת  את זהו  בלי לחשוף, וזאת מרזעורך המכשל    תר האינטרנטאבם  ורסיפ   לשאלות ההבהרה  המענה  9.4

   יה.פניה תוכן  ה שלחשיפתלגבי עת שיקול ד   רמסוכרז עורך המ. לההפונ 
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בוו  יה  בות לשאלות ההבהרה שותה 9.5 נפרדל חלק  ורזהמכמסמכי  מ  תי  בין    הירסתל  ש   הקרמ   בכל; 

המכרמסמ המק כי  רו  בגי  –  המכרזי  כסממ  לשעדכון    /  וןיקת  /  שינוי  /  הבהרהלבין    םייורז 

 . אחרוניםה

 .ביהינו בעל תוקף מחי  תבבכמענה  קר 9.6

המכרז  וע 9.7 שיוגשו  יב  להש   י רשארך  המו  גםלשאלות    ככל   יל,על  2.1.1עיף  סבקבוע  העד  לאחר 

  ועדמהאחר  בלה לקהתש  פנייהלפרסם    יבמתחי   וינ אעורך המכרז  .  אתז ו  דיקצישות  בשתהיינה נסי

 ב לה. שילהשלא  החליטעורך המכרז  רשאר, אמוה

  תשגהן ל רוועד האח, עד למצועיהמק  ותשיקול דעלפי  ,  רזנאי המכות את תשנל  רשאיעורך המכרז   9.8

 דרשר נהדבככל שו  ,כרזמשל עורך ה  נטהאינטרר  סם באתור תפנוי  השי  לע   דעההו  ההצעות למכרז.

 .ונותית עב גם –

אדעהו 9.9 איהו  לוות  ה ו  בלתף  חלק  המכ כ סמממנפרד  י  ן  ס  הרקמכל  בו,  רזי  י  מכ מס  בין  תירה של 

 . םאחרונירו היגב – המכרזמסמכי    שלעדכון  /  תיקון / שינוילבין  ים  כרז המקוריהמ

 שת ההצעה: גה 10

 :א הב רבסד ,םמכים הבאיהמס  ל אתתכלורז מכההצעה ל  10.1

 .רשנד כ םתווחמלא   אהושכ (,רזלמכ  נספח א'עה )צהה טופס 10.1.1

 . ההצעה  פסובט כרז ומברט פומכ ,נדרש םפוצירשמסמכים ה כל 10.1.2

 כנדרש.  תוםחמלא ווא , כשה(זלמכר פח ב'סנ)היר צת 10.1.3

 ה.מלא ה בות ובסופו חתימתי אשיכל דפיו בר כרז(, כשהוא חתום על מל  ג' חהחוזה )נספ 10.1.4

 ה. הרלות ההבענה לשא מה 10.1.5

  .(נפרדת   טפהבמע) דרשכנוחתום א  מל כשהוא (,רזלמכ 1נספח א') רת המחיעהצ סטופ 10.1.6

 . הכורכ  א, כשהיחדא בעותק   גשתו  קיהל חלעל כ ההצעה 10.2

 . נדרשהלא  םגשת ים שה מכש מסלהגין יא 10.3

  ה צעההפס  טול  וספתת  או התניה    וא או הסתייגות    או השמטהאו שינוי  ן  וק ית  כל לבצע  ור  איסחל   10.4

מסמך  , או לכל  (1נספח א'יר ) המח  הצעת  לטופס  ,נספח ג'(), לחוזה  '(ב  )נספח  לתצהיר,  א'()נספח  

 .  תרשתו נדשהגש ,המהווה חלק ממסמכי המכרז אחר

עסקו 10.5 אי  אהו  ציעהמ  לש  אם  ה   ,השבשליטת  בסעיף  דבכמשמעות  ח   )ב(2ר    ם, רזיהמכת  וב לחוק 

אילהצע  צרףלאי  שרהמציע    , 1992-בנ"תש ות" ור  ר שותו  בחוקנדכ   דעו"  ר היצ ח  ורש    אםבהת , 

   .בום יטרפומה  יםאנתל
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ם  גשיומים המסמכל הכב(  שהר עוסק מורר ח.פ או מספמספמזהה )י המספר הדא כ וול   על המציע 10.6

ן  יא ככל שה.  זה  היה י  יו"ב, המס וכ רשויות    אישורי  וי השם,ושינ   תודהתאג ת  תעוד   ת ורבל  ,ומעמט

  ת ומכ המוס  מטעם הרשויות   רבהס  וא  וריש אתו  להצע  רףלצ  יע ל המצהה, עהמזמספר  התאמה ב

 ה. מ אתהה-אי רבדבך כל

וכן    , ללעי  רטיםמפו לו הל אם עיים או חלופימסמכים נוספ   יע מצוש מים רשאית לדר זכרהמועדת   10.7

 מכרז.ה בכרע הלה לשם  שוהדבר דרש  ורהבסהיא  ככל ש ,שנדרש במכרז זה על נוסף עדמי

 ההצעהמעטפת  11

 51: לקמןכד ,טפותמע 3הצעתו באמצעות   תא שיגי  מציעה 11.1

' מס  ביפומ  רזמכ: "באט ההמשפו   ציע של המא  שמו המל  ןיוצי   יהעל   אשר  ,1  ס'ממעטפה   11.1.1

)ללא  כרזמ ה  כימסמ  -  __________ נוסף(.  כל רישו"  זוטפמעלם  את ציע  ס המינכ י  ה 

ט למע  ,ף לוש לצרים שימכסמהכל  ת  ם, ואלא והחתומה,  כרזא' למ  פחנס,  טופס ההצעה

 . רמחית הצעה

צ  יםתק הע  אל  ותב רלם,  כלשה  םפיינתונים כס  1  מס'טפה  במע  ולל כאין ל  לם שילומיאו 

 . יפסלכך עלולה להמ ג והצעה שתחרו. ק ממנ חלל ו כ, ארחיעת המצה טופס

מס'   מביופ  מכרזהבא: "  שפטמהו של המציע  ו המלא  מ שין  ויצ  יהל ע  אשר  ,2מעטפה מס'   11.1.2

הצע  –  _______ _______ המחטופס  למףנוס  רישום  כל  ללא)"  ירת  יכניס זו  עטפה  (. 

 . םוחת מלא ו ואשהכ ,ז מכרל '1ח א פסנ ,מחירה תעהצ   ספוט  אתרק אך והמציע 

  אתק  א ר אל  , מזהה אחר, או כל פרט  המציע  ל שו  שמין  וצי  אליה  על   אשר   3'  מעטפה מס 11.1.3

כל    "_____ מס' ______  מביפו  רזמכ"משפט הבא:  ה נו)ללא    ו ז  טפהמעל  סף(.רישום 

 . 2 ס'מ הואת מעטפ  1 ת מעטפה מס'א ציע המיס יכנ

)ללוכ ב  העצהה  תא  ת הכולל  טפההמעאת   11.2   זיםמכרה  תיבבת הניח  ליש    (3  'סמה  פמעט תה 

___ הנמצאשמספרה  ב ,  עורירדשמת  של  המכרזו  הבאב  ,ך  ______כתובת  זאת,   52. ___ _ ה 

 .זכרלמ 2.1.5 בסעיף קבועמועד הלא יאוחר מה ו, כרזלמ 2.1.2בסעיף  מצויןה חר המועד אל

תהיצה 11.3 שלא  העה  בתיבת  הנקוביבויך  תארבשהיא,  סיבה  מכל    ,םכרזימה  לשעה  לעיל,  א  ם 

 . עיזר למצוחות בחןית

 . ר רגילאו בדוא  בפקס ,ונילקטראר אודב את ההצעה שלהגין אי 11.4

 

-ונו ד נכל שהמכרז איכ  מוגשת במעטפה נפרדת.יר  צעת המחבו הששלבי,  -ת של מכרז דונכומת היא  לצת  המומת המחדל  בריר   51

 . בלבד למעטפה אחתההגשה אופן  את ת  ושנ ליש  –שלבי 

 . מספר חדרות קומה ו רב, להמכרזיםמצאת תיבת  נ  ה מדויקת שבובת ההכת  52
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  את  ראק  ע ימצ שה  לכך  ה טוחל  הוראי  וראיש   מהווה  המציע  ידי-על  מה ותהח   ההצעה  הגשת 11.5

  גביל  ותבהרוהה  םיר ההסב  כל   את   בליק   ;ורף להםצהמ  זה וחת ה לרבו  ,ותםלל בכ  זכרי הממסמכ

תכולותקשרההת  מהות פיהוחו  תה ,  על  לו  שהי   טרפ  לכ  ר בירכן  ו  ;בותיו  נחוץ  ש  בוגי  ךלצורה 

 . יגסיכל  ללא  ,הצעתו במכרז

 תוקף ההצעה 12

 למכרז. הצעותה הגשתהאחרון ל  דעומ הם מוי  90 למשך בתוקפהוד ה תעמצעהה 12.1

 .יםפ סם נווי  90  דע ספת שלקופה נו בת  עההצקף ה תות יך אארלה יארש  עורך המכרז 12.2

הכשירוהצע 12.3 במכרז, ההכרעה    חראל  םיוספ נ ם  וי  120משך  ל  ןפתוק ב  נהתעמוד  םנוספיה   יםת 

למ שז  כרבמ  הוכזהו  בשה  רקוזאת  או  מהצעתו  בו  ע חוזיה  קשרותההתיחזור    םתייתסימו  ת 

סיבהזמנה    רםט רש  רזים מכה  תד עו  הלא מעין    בות יסנב  א.הי ש  מכל  ל  ע  ז ירכהלאית  תהא 

 זוכה במכרז. על הכ בא בתורההכשיר  המציע

  120ף  חלו  ר , גם לאחה במכרזזוכ על הכ  נוסףהכשיר ה  צעתההכריז על  לית  שאר  םיועדת המכרז  12.4

 53תו. מהסכבכפוף ל   ,הכרעה במכרזה  דעוממ  וםי

 הבהרותסף או לנומידע  ה לדריש 13

ה ביחס  פ  לבע   או  בבכת  תורהבה  ז,כרמה של    בל שלכביע,  מצ  ש מכלבק ל  ועדת המכרזים רשאית 13.1

  וןרית  ולהעניק לכדי  תו או  ת את הצעשנו ל  ע צילמשר  פלאי  כד  בכך  יהיה  לא בד שובל  ,תולהצע

 ה. נפרד מההצע  ילק בלתו חו הרות י ההבה .ריםח א  יםמציע  יפנגן על תי הולב

ל  או ש  חסרדע  מי  ה שללמהש  , בכל שלב של המכרז,ציעשאית לדרוש מכל מם ררזימכה  ועדת 13.2

כל  צע  וכן לב  הסף,  אי תנבות  , לרבהמכרז  בתנאי  יעמצהל  ש   דתועמי  חינת לצורך ב  ,סמך חסרמ

 .וההכרעה במכרז  הצעהה תבחינרך וצללה  שה ודרה  תאחר פעולה

רשארזימכה  דתעו 13.3 לה ם  ע ו ית  תיקרות  פ ל  בהשנ ם  גון  א פל  על  להו  צעה    אם בהצעה  גם  פבליג 

ן  כו  ;עיםציהמ ן  י וין בשיוע בוג לפ  כדי עליו ה גל בהב ו או תיקונאין בשגם טכני  מדובר בפצאה כי מ

 . זרמכהל ו שליתכתאת  בייטמ ן פבאו ת תרשמ וז החלטה  מצאה כי

ות  , ו/או לפנ מציעאצל לקוחות הו  המציע ו/א רדי  שבמר  יהיו רשאים לבקועדת המכרזים  נציגי   13.4

רלוונטי  ל גורם  קבכל  נתדעת  חוותלת  לשם  דוחוות  לרב  ;עימצ האודות    יםרטפו  ונים,  עת  ת 

 ע.מציל הש לכליאודות מצבו הכ

ת המימון  ו רקו ו, מהון שלה  בנה, מעסקיור  בדבם  יטר פציע  ממלדרוש  ת  רשאי  םרזיכמת הועד 13.5

ן  צעתו, וכ את החר  תמ הוא    יהפלאשר  רים  מחיניתוח ה/ר וחהתמ  טתי שעל עניין בו,  ב  שלו  שלו א

 .רזבמכ עה כרה רך לצודת המכרזים עולו   ץנחור שאח  ידעל מכ

 

 . יןהעני סיבותנ לפי זה סעיף ב ם הנקוביםהמועדיניתן לשנות את  53
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לעי מתח  עצימה 13.6 את  יב  המכרזדכן  מי   יםועדת  ש  גביל  ידיבאופן  אם  ל חשלרעה  ינוי  כל    ל,ח, 

עוד  ,  שאלת הבהרהבמסגרת תשובתו לאו  מכרז  בבמסגרת הצעתו    מסר ש  דעמיב קבע  נ   אלכל 

 ו. ה עמזוחה חתם כל עוד לא נ –רז כזוכה במכרז הוא הוכואם ה במכרז,  כוז

לתו  בהצעמציע מסר  כי  תברר  ככל שי 13.7   ,בהרהלת הלקב  מכרזיםה  דתעו  לש  שהבקאו בתשובה 

לא  נתוני בהם    ,ניםנכו ם  לכשיש  ומתקה  חז  ,מועיב  היטידי  במודע  נעשה  הדבר  כוונה  וך  כי 

 .הצעתואת כך  בגין סוללפ איתהיה רשת םרזיכמה תועדו ועדת המכרזים,  להטעות את

 ה התני  ואיגות ר הסתיאיסו 14

אי ייס לא    מציע 14.1 יתנה אותה  ג את הצעתו  עופן שאינבא ו  עם  אח  נה ק ב  הול ו  ז.  כרהמת  שו דריד 

המכרזבמסמכ  וןתיק  ואה  מחיק   ינוי,ש נ  י  כ  ,פחיוסעל    מתנאי  עהמצי של  הסתייגות  ייחשבו 

 (.ות"גיהסתין: "הל )לז כרהמ

יה  הע צבה  עשהי שתת  גויי להסת 14.2 ת   הילא  כוכל  המכרזלפי  קף  המכרזיםו  .עורך   ת אירש  עדת 

ה, לפי  לפסול את ההצע  ן,פיו לחל  או  ;נהתעלמות ממ תייגות, תוך האשר כללה הס   הצעה  לבלק

 , כתבציע בכך למ על    יעודת  ר,מועה כאצה  לקבלועדת המכרזים    ה. בחר צועימקה  הל דעת שיקו

יה  תוךוייבי חהתבוד  לעממחויב    יהוהמציע  בות  ייגהסתה   ןמ ת  התעלמו  ותיו,  מסגרת  שכלל 

 . מכרזב הצעתו

  ות השגותיו א להעלות א  גות, רשאיה או להסתיילהתני  הראוימכרז  ב  ה שי דריכהסבור,    יעמצ 14.3

 רט לעיל. ההבהרות, כמפו  יךהלמסגרת  ותיו בערה תא

לים  עיצ המב  ומת לשת 14.4 עלקיל   המכרז  תדרישמופנית  ביטוחים  היד   ום    מפורט כ  ז,כרבמ  כהזוי 

המצזהוחב על  ע לוודע  י .  מא  הצעתו  ויבטחם  להגשת    אתש  לרכו  ויכולת   תאבמכרז    קודם 

דרישהסתייגהנדרשים.  ים  טוחהבי לגבי  במל העל   יתןנ הביטוח    תות  ה סגרות  הת    תהבהרו ליך 

ההצ.  בדבל הגשת  לאלאחר  לדריגויותיהסתתקבלנה    עה,    להגישצורך  ין  א   וח.טביה  ותיש ת 

 . חוזההמצורף ל וחפח הביטסנאת  כרז למ ההצעת הבמסגר

 ב ם ללוקה בחוסר תוהצעה האו  יתסנתכסי העצה 15

סוד  בסהלוקה בעה  ו הצת א נייסכס ת  , הצעהעורך המכרזונה לחרת הנת ת אול זכ מכ   רועלג  ליבמ 15.1

ש בה משום חוסר  יש  חר במכרז או הצעה א  מציע  עם  אמה תו  כי היא  יסתברהצעה ש  ב או צול

בסיס    שאין לה   ות א יד סא הפיה   ישמהניתוח שלה עולה כ   הצעהאו    יםפי כ  יון נק-אילב או    תום

ומוכ ברור  שנילכלי  בזאת.  לספית  –  ובירלהסתן  צק  ל,  זכותת מכפוף  ל  ן  השימוע    .יעצמטיעון 

גי ש  וליכ שכככתב.  ב  םהיה  לים החליוועדת המכרזל  זה,  עה  צהסול  פטה  סעיף  לא  מכוח  היא 

 ות. עות האחרצהר ייחוס בעת ניקוד השוש מישמת

 הזוכצעה הז ובהבמסמכי המכר וןעי 16
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תא 16.1 המכרזים  למציועדת  במכלשע  פשר  זכה  ובמועד  לוטוק פרובלעיין    רזא  המכרזים  י  סמכת 

ההצעה בתקנ לקבו  םבהתא  ,הזוכה  לתקנו)ה21ה  ע  חובת  (    תאם בה  ,1993-תשנ"ג ים,  כרז מהת 

 הלכה הפסוקה.ל  התאםבו  ,1998-תשנ"חדע, ופש המילחוק ח

 :ופה א'חל

ושל המידמהשל  ופיו  ח אלנוכ 16.2 ל  עכרז  נדרשים  ן  העיוזכות    הצעתם,  סגרתמסור במשהמציעים 

אשר   שרהקשי  ואנת  והלקוח   ותזהט  למע  זאת.  עסקיאו    וד מסחריל סם שבל משיקוליוגתלא  

כי  הלי  ו במסגרתר לא יחשפאש,  הצעלה  איכותה  יקוד נ צורך מתן  לים  המכרז   את ועדתשימשו  

 ור בסעיף זה. סכמתו לאמרז, מביע את הכשתתף במבחר להע שמצי ון. עיה

 :ב' ופהחל

  "החלקים:  )להלןודות עסקיים  סאו    רייםסחסודות מללים  לקים מהצעתו כוח   , כימציע הסבור 16.3

לאפשלדעתו    ,(הסודיים" העיון  רשאין  למצ  את  אעיבהם  יצ רחים  בטבמפן  י יים,    ופסורש 

 . עסקימסחרי/ד ו בסודובר לדעת דוע מ מר  בי, ויסבהצעתו ייםים הסוד קמהם החל ההצעה

ן  יוולה לעה כ הצערת ה כמסכים למסיו  ה ואיר ים,  יהצעה כסוד ופס השלא סימן חלקים בט  עמצי 16.4

ר  אשר  הקששי  נואהלקוחות    זהותלמעט    , . זאתזרכזוכה במכרז  יוכהוא  ם  ים, אאחרמציעים  

 . העיוןרת הליכי מסג שר לא יחשפו בא , כותיא ניקוד הך מתן  ורצל  יםכרזדת המאת ועו מששי

חלקיםמסי 16.5 כ  ון  שחם  סודייבהצעה  לכך  הסכמה  י  לקיםמהווה  גם    םיסודי  חשבואלו 

 בהם. ין לעי כותזהעל   ותרמו שהמציע ומכאן  ,אחרים יעיםבהצעותיהם של מצ

בכלודגש,  י 16.6 שיקול  מקרה  כי  ל מיון  העת  וזכ  היקףבר  בד  תדעה,  בד. בל  זיםמכר ה  דתועוסור 

ועדת ט יהחל לאפש  ה  עהמכרזים  בחלקיר  המפורטייון  של    םם  הזוכבהצעתו  הוא  ש  ,ההמציע 

  בירן ספרק זמ  וךבת ך  על כלהשיג    רות, תוך מתן אפשהעתר ה  ךעל כלו  תן  נ תיים,  הגדירם כסודי 

הה   .מכרזיםהועדת    תקבעש ועדת  על כרזימחליטה  תודיע  ההשגה,  את  לדחות  לכ  ם  מציע  ך 

 קש. מבהל ש  ר לעיונוהחומ רתמסי רםבט

. בין אם  ותודי בכל ההצע ס זה ייחשב    כסודי, חלק  בחלק מסוים בהצעה  םרזיהמכת  ועדירה  כה 16.7

 . אם לאוובין   ן כךסומוא ה

ל  צע ע והמחיר שהו  ו, תלכהשנו,  נסיו  ,עמצי התובתו של  ו וכשמ לעיל,  האמור  תוקף  רוע מלגבלי  מ 16.8

  כמו כן, מידע שנמסר  .ם כן נקבע במפורש אחרת, אלא אקיאו עסלא יהוו סוד מסחרי    –ידו  

או  סוד מסחרי    ,ככלל  ,יחשבלא    –  עמידתו של המציע בתנאי סף  הצעה לצורך הוכחתגרת המסב

 יוצאות דופן. עסקי, אלא בנסיבות מיוחדות ו

 ה. ף זבסעי  ורמאלו מתכהסת  א מביע רז,ף במכתתשר להחציע שבמ 16.9

 רז המכ יטולב 17
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יתו של  כלתאת  ך הליכי המכרז סותר שהמ , ככל שכל שלבב ת המכרזלבטל א רשאי  המכרזעורך  17.1

את   או  המכרזטובתהמכרז  עורך  של  מוותרים  ה.  ו  אכמציעים  של  סעד  א י על  פיצויים    ו פה 

 רז. ול המכל ביטחיוביים בש

מרלג  מבלי 17.2 לעאמ הוקף  תוע  המכרזעוריל,  ור  המכבטל   ירשא   ך  את  בל  א רז,  מכל    המקריםחד 

 ם: יהבא

 ;בועה הכראו בבניהולו  או  כרז מה הליךבם  פגם קייה שהת ם מצאזירהמכ תועד 17.2.1

 ; אופן מהותיב זו של עורך המכר כיאו השתנו צר תי הוסיבות מ חל שינוי נ 17.2.2

ח 17.2.3 לכך    ששקיים  כסביר  חל  ולםשהמציעים,  תיאקםאו  הצעות  ,  ממו  פעלו  חירים  או  או 

 ;קחוהעל   הר יו עבא סקי  על  גבווה המה הופן  בא

עורך  אינה כדאית ל   הצעה לכך שהמות אינדיקציות  , וקיידבלאחת ב   עההצז  גשה למכרהו 17.2.4

 .המכרז

 :  ליכל 18

 ז. רמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכ, , על נספחיוה המצורף למכרזהחוז 18.1

  בכל .החוזח הוסה, יגבר נ החוז   כרז לבין נוסחסח המ נובין   הסתירה או אי התאמ רה שלמקבכל  18.2

וזה  ו בחאז  ר במכרן האמוה לבי וזלחרז או  הרה או הודעת עדכון למכן הבתירה ביסשל    הקרמ

 .םרס מסמך האחרון שפוה יגבר

עומכב 18.3 שבו  מקרה  לל  רשאידת  טיעון,  זכות  השימועת  מציע  כי  לקבוע  המכרזים  ערך  יי  ועדת 

 בכתב.

המוביטו 18.4 במשמעם    –ר  זכן  בלשו יעים  פ יים  ולהפךלגם  נקבה  הו ביט;  שון  בלשוןפ ומיים    יעים 

 . פךלה ו יםב ר גם בלשוןם שמעמ  – יחיד
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  54טופס ההצעה –  'אנספח 

 

 

 כללי  .1

א .1.1 למלא  אמתו  במלוא  הטופס  תיש  עליו,בנתוני  לחתום  דין,  ,  עורך  כחלק    הגישוול   להחתים 

 .  במכרז צעהמהה

טבלה  אלה  שש  כלכ  .הסעיפים   ל לכ  חסתייהל  יש .1.2 רנ אימסוימת  או  למציעה  ן  יי לציש    ,לוונטית 

 .ם ריקמקו א להשאירלו  ,ונטי"לו לא ר" רשמפוב

סעיף ב .1.3 מקום  כל  הושאר  ההצעה,    שבו  במק למילוי  כדי  שהם  ו יש  היק  להעידושאר  הפירוט  ף  על 

   צורך.לפי הו טבלאות  אשורות ההצעה לטופס ניתן להוסיף  ם זאת, עיחד  ע.  יופה מהמצהמצ

  מטעםה  תימה הח שורמ  ה שלחתימא ליוונה ה , הכמהנדרשת חתי  ובש   עההצפס ה טום בל מקובכ .1.4

 ע. המצי

  ר,שאיש הקיש לציין את שם  פרטי איש קשר,    למסור נדרש  ע  צימהבו  ש הצעה  בטופס ה  וםמק בכל   .1.5

 "ל(.אונייד וד ן רות עימו )טלפו שקתהי ה פקידו ופרט ת

 . פקסיט ב קהחיבות מרל  ,קותו מחיע עליואין לבצ ןאין למלא את הטופס בעיפרו  .1.6

 . ור במכרזאמ בר הגכרז, יהמ גוף ןבי הצעה למקרה של סתירה בין טופס ה כלב .1.7

 

 מציע פרטי ה .2

 יע המצ שם
 

 המציע בת וכת

 טלפון  
 

 לדוא" ספק

 ר מטעם המציעשהקאיש פרטי 

 ר קשש השם אי
 

 וא"לד תפקיד

  ייד נ טל. טל.

 

טו  נסחליש  (  1)  54 ת  לאחרס ההצעה  פ את  ואמות    נאי גיבוש  מה  התא לוודא  יש    PDF-ל  מךהמסני המרת  לפ (  2)  ;המידההסף 

 . זכי המכרסממ אמור בה ל ההצעפס טוהאמור בין ב  אהלמ
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 יע  מצ ה לשפטי שמעמדו המ .3

 . ________(: עוסק מורשה/אחרחל"צ/  עמותה// תרה/שותפו)חב הואיע  טי של המצהמשפ ומדמע .3.1

 _. ______________ __לוונטי(: הר ם שמרב ישוםהר)לפי א וה ציע ל המשה זהמהפר סמה .3.2

 המציע:ל ידם אצפקותמכרז, ב על ההצעה ם  לחתושים ור מ הציע אצל המהגורמים  .3.3

 ה ימתוגמת חד קיד אצל המציע תפ ת.ז. םש מס"ד
1     
2     
3     
 

 

 55( למכרז 5.13  ף)סעי ציעהמניסיון  .4

סף   5.13 שההרז  כבמ  תדו מודתלה תנאי  שלושה  ל  _____ י  ת שירו  2020  ,2019,  2018  םינמהש ת  אחל  בכעניק  ה  ע מציינו 

 56. לקוחלכל ות פח לע"מ( מ לא)לש"ח  ______של י כספ בהיקף  ,תלפחו לקוחות 

• 57 

 הכספי והיקפ  ותירשסוג ה ם הלקוח  ש שנה  #
. טל שם +: קשר אישפרטי 

 נייד 

1. 2018     

2. 2018      

3. 2018     

4. 2018     

5. 2018     

1. 2019     

2. 2019     

3. 2019     

4. 2019     

5. 2019     

1. 2020     

2. 2020     

3. 2020     

4. 2020     

5. 2020     

 

 בלבד.  מא דוג 55

להקל  -על  56 המצימנת  תצטט  ל  בה(חו  לא  ךא)   צעמו   , ותיעו טצם  מצ לוכדי    ,עיםעל  הסףאת  ה/נאי  גם  הרלוו מידה  אמת  נטית 

 . בגוף המכרז ף/אמת המידה תנאי הסמשנים את  ככל שאת הציטוט דכן  עם זאת, יש לזכור לע ד יח בטופס ההצעה. 

י1)  57 לוודא  (  הש  את  ה  לעורך  נויית הטבלה  שמבקשת  נתונים  כי  לצורך    כלמכרז  לו  שנחוץ  עמיד המידע  של המציע  תבחינת  ו 

ע  נע מהצורך בדרישת מידמ לה  עולה על הנדרש, כדי ה  בהיקף נתונים  ( מוצע לאפשר למציע למסור  2ידה; )הסף/אמת המ בתנאי  

בפסינו או  ההצעהסף  שבהן  , לת  שנ   בנסיבות  אינמהמידע  )סר  הסף  בתנאי  עמידה  על  מעיד  אם  ו    צייןל  נדרש המציע  לדוגמא, 

 (.מהנדרש ת לפרט יותר לקוחולמציע  אפשר מה באופן בלה ט את הלעצב  ומלץ כדי לקיים את תנאי הסף, מ  שלו לקוחות  שלושה
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 ( מכרז ל 6.1 ףעי)ס  ייםם ציבורלגופי_ _____ן שירותי  מתב עין המצניסיו .5

שהמציע 6.1 שי   ככל  ____ות רהעניק  החיציבורי ים  לגופ  _י  לו ך,  ילוא  2015ת  נשמל  ם  ניקגין  ב  יוענק  נוכך  לפי  וסף  ד 

 .נקודות 10 –מעלה ם ו ציבוריי םופיג 3( 2; )נקודות 5 –וריים יבים צגופ 2ד ע( 1)המפתח הבא: 

ז סעיף  א  רי" בו צי  "גוף   ה לצורך  כל  מאלהמשמעו  ממשלת  : חד  ממשלתית, ק סטטוט   תאגיד   י,משרד  חברה  ת  ופורי, 

 עירוני.ד אגי ת מית,ו קמ  , רשות קופת המדינהמ  נתמךה גבוהה לה כלהשד מוס ם,וליח

 

 כספיה וקפהי  שירותסוג ה   הלקוח שם ה שנ #
. טל +: שם קשר ישאטי פר

 יד ני

1.      

2.       

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

 :הצעהלצרף לטופס השיש  המסמכים .6

 לן.לה  להבטב שסדר י הלפ ים,אכים הבסמאת המ הצעהטופס הצרף לל ציעהמל ע .6.1

 יחס. מתי  הוא רזמכב  יףום לאיזה סערש ש לי ך מסמ לעל כ .6.2

 . רזמכגוף הב  פורטמהנחוצים  ם  ימסמכתיאור מלא של ה  .6.3

 

מס'  #
יף הסע
 58זרבמכ

 מסמךה

 צורף לא / רףצו
אם    ✓מן  )ס

 צורף(
  . למכרז א'נספח  – לא וחתוםמ ה צעהה טופס    1

  .זכרלמ  ' בנספח  –תצהיר מלא וחתום    2

  .המציעשם ל ערשה מו  וסקתעודת ע   3

עאיש   4 תקף  ור  סיפנקל  ניהו  לור  חוק    לפי  שכנדר  ,מותשוחשבונות 

 .1976 -"ושלתם, הת ציבורייעסקאו

 

  קף / פטור מצורך ברשיון עסק. ת עסק רשיון    5

    .___ב ו של המציע ומר רישדבב _____אישור תקף מרשם ה   6

יושב חנהל ה/ מ  ח ישור רו"א   7  / חזור  מבר ה בדע  המצי  לש  המס ץ  עונות 

 כרז. למ 2א'ספח נע בבו, בנוסח הק_____ם ינבששלו  יהכספ

 

  . ______ף על אישור תק    8

 

 נדרש המסמך. שמכוחו  ,רז ציין את מספר הסעיף במכלש י 58
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מס'  #
יף הסע
 58זרבמכ

 מסמךה

 צורף לא / רףצו
אם    ✓מן  )ס

 צורף(
  נחוצים נוספים[ ים]מסמכ    9

  דת. במעטפה נפרלא וחתום, מ  (1א'ספח )נ ר חיהמ צעת ס הטופ   10

 
 

 59: עסקימסחרי או  ודבהצעה המהווים סהחלקים  .7

 . של המציעעסקי ו  רי אמסח סוד ים וה המהו צע בהקים חל ה  ןלהל .7.1

 

# 
סעיף ה

 בהצעה
 מדוע מדובר בסוד מסחרי/עסקי  סברה הנושא 

    

    

    

 

ל י .7.2 אי דוע  כי  ה  יםיד סוכ  יתעהצב  םי חלקימון  ס-י  אלה  חלק   למסירתכמה  סמהווה  של    נםלעיוים 

ו  מששי  ראשהקשר    שינואות  הלקוחזהות  למעט    ,זאת.  זזוכה במכרכאוכרז  ש  ככלם,  ריאח  יעיםמצ

 . העיוןרת הליכי  חשפו במסגיילא  מקרה בכל  אשר , כותיאניקוד הך מתן ורצל  יםכרזמה  דתועאת 

סודיים גם    חשבואלו י   לקיםלכך שחמצידי    מההסכה  מהוו  םכסודיי  תיעהצקים בון חלסימלי כי    ידוע .7.3

 . םבהעיין ל  זכותה  ותר עלו מאני שומכאן  ,םאחרי יעיםמצ ם שלבהצעותיה

כי  ל   ידוע .7.4 והסמכה,  מקרכל  בי  היקדעה  לקושיות  בדבר  זכת  הע ף    זיםמכרה  דתעולו  יםסורמיון  ות 

תן  נים, תי דיכסו  יל ידע  ור גדוהשההצעה  מם  י קבחל  אפשר עיוןחליט לתועדת המכרזים  וככל שו;  בדבל

   .על כך גהשיל , תוך מתן אפשרותאשמר הע ך התרעל כלי 

 

 

 . עסקי ד מסחרי או ם של סו שיקוליתוגבל מזכות העיון לא ה שלפי החלופה במכרז נבחרה ככל שסעיף זה   יש להשמיט 59
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 :צהירת .8

  בדקו עלנל,  עידל  בטבלאות  ותרב ל  ההצעה,  ופסורטים בטמפה  םוניהנתל  ת כי כהיר בזאצמהריני   .8.1

 ויקים.מדים ו ונ נכי באופן אישי והם  יד

  ,ם המציעעמיטיב  ה  ופןא ב  לא מדויק  וא  י גוש  מידעבטופס ההצעה    תיר שמס  ברריתם  י כי אע ל ידו .8.2

לדבר  ה הה  פסולעלול  על צעהאת  וכן  העופלי  עבירה ת  ולהו   לו;  חוק  לפי    ן ונסי  ברבדנשין  לית 

 . בפועל מאסר כדיכול להגיע יאף ן  ינגש ב שהעונ, שקר ת תצהירסירדבר במרמה ומ תקבלל

 . תמא תצהירי ותוכן  ימתיחת  זו, ישמ זהו .8.3

 

 : מתתומה וח תיח   : המציעם  עטמה החתימה שמור שם
 
____ __ _____________     ____________ ____ 
 

 תאריך:
 

 _______ ________ ____ 
 

 

 אישור

___הח  אני ____ מ  ד,ו"ע  _, __ ____ "מ,  בי ת  בזא  ת/שרמא   __,.ר.  ___ כי  ב  _,__ _ום    פניהתייצב/ה 

______.ת  עותבאמצ  יבפני   תה/ השהזדה ___,  ____ ____ המ   ______ז.  א  ת/כרו/    ולאחר  ,תישילי 

ים בחוק  קבועונשים העה ל/צפוי  היהי/ תי  , וכ להת כואת האמ בד ומר את האמת בללוה  /יועלי  כ  ה/תיוהרשהז

    בפני. ה עליה ם/וחת יל דלע ה/תו ונות הצהרכאת נ  ה /ראיש,  ןכ יעשה/תאם לא 

             

  

 ________, עו"ד      



    
 
28 

28 

 

   רחית המ ופס הצעט –רז מכל  1'אנספח 

   צעה.מיתר חלקי הה רדבנפ, גורהס מעטפהב ת המחירצעה ספוגיש את ט היש ל .1

  כל   ללא)"  יר חהמת  הצע  טופס  –  __________ מס' ____   מביופ  מכרז"ם  ש לרשוי  המחירצעת  ה  עטפתעל מ .2

 . (יעשם המצ  עט, למנוסף וםריש

 מחיקה בטיפקס.  בותת כלשהן, לר קוחימלבצע עליה    איןו ,פרוןהצעת המחיר בעי  תמלא אל ןאי .3

ה  לאמל  יש .4 המחיר  את  תיחשב  רמקום    תהותר   בשלמותה.צעת  השירל  צעההכיק    וא   ורהמתללא    ותמתן 

זאת תיפסלעה  הצהש לשיבהת   .  שקול  אם  ועדתדעתה  וםירז המכ  ל  של  יכזמרבהתחשב  ב ,  בו  שף  סעיהותו 

 . ן החסרנתו ה

 ילים.המו  ר, יגבספרותבין מילים לה של סתירה בין רכל מקב .5

 .ההיחיד  רמחי גבר, י םתהכפל  או םלבין סכומידות יח  מחירישל סתירה בין  קרהמבכל  .6

  מועדבו  רכשיעו  תווסף לתמורה שתשולם לספקי, שס ערך מוסף מ  ללא  ;םדשיח  שקלים ב  המחיר הינהעת  הצ .7

 שלום. הת

יד   שבוקהמ  המחירך שכים ל מסכו  כךל  ודעע מהמצי .8   זוכה במכרז מההנדרשים  ירותים  שהת כל  א  כוללו  על 

   ע"מ.ט מעלמקיף, מס ישיר או ע כל לרבות ו הם,וכה בעלות או הוצאה הכר  לכת , לרבולחוזהו  רזכבהתאם למ

ע  ציהמ  תרכויזו מהעת של אתקיימוה-איוכי    ,ופיתסהינה  שלו  יר  מחת הצעהך שכל סכים  ומלכך  דע  מו  ציעהמ .9

  אוהצעתו  וי  ינלש   א יהוו בשום מקרה עילה או תוכניותיו, ל  זיותיו תחותיו,  ו מציפיל איזממשות שהת-ו איא

 . החוזהו מסמכי המכרזהכלולים ב אותובהורשינוי אחר בתנאים   לכל

 ים: באפרטים הה  תא אמל לל המציע ע .10

 ___________.__ __  ע:המצי םש .10.1

 ___. _ _______ ___ :(.פ.מס' ח -לדוג' מציע ) ה שלמזהה  פרמס .10.2

 

 60: פה א'חלו

לאומב ה  מחירה .11 _______יעלה    קש  "ש"ח    על  ה)להלן:  שצע ה  .("ירבימהמחיר  גתה  ה  בוה היה 

 .61יפסל תמחיר המירבי מה

חיר  מה מהוכ נמהיה  שתהצעה    ."(זעריהמר  המחי"לן:  )להש"ח    _______   מלא יפחת  וקש  יר המבהמח .12

כאילתיבח   המזערי  הןזא  .יהמזער המחיר  ה  ב  ב תנכו  ן  בחירת  ל  ת  לצ   כרזמב הזוכה  צורך  ורך  והן 

 62.הצדדים חתם ביןההסכם שיי

 

 חיר היא בש"ח. המ ככל שהצעת 60

 טי. להשמיט ככל שלא רלוונ  61
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 63ל______   /  לביצוע הפרויקטזוקה /  תחלחודש    /  העבוד  תי לשעידקש על  המבויר  מחה •

 .  ש"ח  _______נו הי

 

 64:חלופה ב'

 65. וזחא _  ___ בין  ל  (מחיר התקרה/וןהמחיר  ריבמחרות  שיה  הענקת  ,)קרי  0%  ביןוצע יהיה  המה  נחה שיעור ה .13

 . וזאח ____נחה של  ה  בשיעורקב נוהו כמי שירא, אחוז ___   -ה מגבור הנחה וב בשיעוינקמציע ש

ר  ב בשיעושינקו מציע  .רון(ר המחי מחי על ההעול  מחירב רותשיה  הענקתרי, ק) לינחה שלי ר הועלנקוב בשי   ןיא .14

  של ועדת   ם לשיקול דעתהבהתא,  יפסלעתו תצו שהא   0%של    חהיעור הנ והו כמי שנקב בשירא  שליליה  חהנ

 . זיםכרהמ

וב  ינק  ציעשמ  ככל  .העשרונית  ספרה אחת לאחר הנקודה, ועד  מספרים שלמיםב  נחה הה עור  יש את  ע  צייש לה .15

ה בשי הכולנחעור  לאחרספיותר    לה  ו והנק   רות  העשרונית,  המכדה  תרעדת  מהסתע זים  הנוספות  רות  פלם 

 ה. שלאחר הנקוד

הל  יהרינ • בנח הציע  ______  ש  וריעש ה  על  אחול  על  הז    / המירבי  היחידומח מחיר    ת ירי 

   .ל כתב הכמויות/ ע _______ב תרטופוהמ

 

 _____ ___________ ___ _______  יע:שם המצ

 ______ ____ ________ __ ___ __ _ :מההחתי  תוזכויי בעל

 ___ ____ _ ___________ _______  ותמת: מה וחיחת

 _ ____ ______ __________ _____  תאריך:

 

 

השירות או לפגיעה    חשש לפגיעה באיכות   לה מעהבמידה    ות נמוכות כאשר קיים חשש לקבלת הצע  זערימחיר מצע לנקוב במו  62

 ת עובדים. כויו בז

 להתאים לנסיבות. יש  63

 יר מירבי/ ]אחר[.מח רון/כתב כמויות/יא הנחה על מחי ל שהצעת המחיר הככ 64

ת או  מעלה חשש לפגיעה באיכות השירוהות נמוכות במידה  לקבלת הצע  שצע לנקוב בשיעור הנחה מירבי כאשר קיים חשמו   65

 ה בזכויות עובדים.לפגיע
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 66פי סאישור רו"ח על מחזור כ  –  2נספח א'
 

 . של המציע סהמעץ ונות / יובהחשמנהל  / החשבון  אה רוירמה של פעל נייר ה ור זאיש  להדפיסש י)
 ( פח סהנ יות זהה לנוסחלהפס ודח המסועל הנ

 
 

 _ ___________ יך: תאר         
 

 , לכבוד
 _________ ]עורך המכרז[ 

 
 כספיר חזור מב דבאישור  הנדון:

 
לן: מציע( )להה  __________ )שם_ ____ _   וע שלהקבס  יועץ המ  / ת  נומנהל החשבו/  /מש כרו"ח  הנני מש

 .(""המציע

 

 :כונה ננה שאי  רהשוכל ט בעוק מחל מסה  עץחשבונות / יול המנה  /  ןה החשבוא על רו

 

  67;ש"ח  __ _______  -וה מהיה גב  _____נת ש בע של המצי פיכס כי המחזור השר ני לאיהר .1

 .ש"ח  ___ __ ____ -מ ה גבוההי  _____ת שנבשל המציע מחזור הכספי יני לאשר כי הרה .2

  

 

 

         __________________ __ 

  + חתימה  חותמת+ שם          

             

 

 יט אם לא נחוץ.להשמ יש  66
להתא  67 ליש  מוצע  במכרז.  המפורטת  לדרישה  העובה ים  בציון  הכספי  סתפק  שהמחזור  המצ שדה  מהיה  ע  יל    ,_____גבוה 

במקרים רבים  המחזור הכספי של עסק הינו  שאת מכיוון  ז  ו.של  קמדוי הר הכספי  את המחזו מהמציע לציין  מלדרוש    ע נמיהול

  לכך יש   רז.כהתמודד במעלולים להמנע מלים טובים  צאה מכך מציעים פוטנציאליכתו  .חשוףל שמציעים נרתעים מ  ,סוד עסקי

 .בר במידע שאינו נחוץ לצורך ההכרעה במכרזקודת מבטו של עורך המכרז מדומנף כי להוסי
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   ירתצה  - ב' חפנס
 

 

__ ה ני  א עלי לומהרזשהו_ לאחר  ___ __ _. ________ ת.ז  ________ ח"מ  כי  וכיהאר את  תי  היה  א   מת 

 : כדלקמן אתיר בזצה מ א אעשה כן,ים בחוק אם ללעונשים הקבוע יוצפ

לגביהם אני  נתונים שה  כלן את  וקור ראשממ  ואני מכיר  הצעההפרטי    סמכי המכרז ואתמ  אתאתי  קר .1

 . להלן רהימצ

 דה י העבוינעל ד רהמיש .2

מצה .1.1 בהת  המציעכי    הירנני  "להלן)  1991-תשנ"א  ם,יזר  עובדים  קחו ל  אםפועל  עו:  ים דבחוק 

 ."(יםזר

 ה: אלחד מ ע אים במציכי מתקי ר הימצ ל, הנניהאמור לעי  תוקףמ מבלי לגרוע  .1.2

הזי  ואהמציע   .1.2.1 לא  קבעל  אליו  בפסה  חלוטדק  הורשעו  חוקלפ בעבירה    ין  זרים   י  עובדים 

 רה. הההצ מה על תיעד הח מוו לדמ שק םיינתבש

בע יע  המצ  אם .1.2.2 זיאו  אליו ל  בפסק ש ורה  קה  עביר   ןדי   עו  בשתי  אחלוט  יות  לפתו ו  חוק    יר 

זרים  דיעוב האחההרש  -ם  בשלעה  היתה  לא  שקה  וש רונה  למו שנים    על  מההחתיעד  דמו 

 ההצהרה. 

 סעיף זה:  ןלעניי .1.2.3

זיקה" .1.2.3.1 ש  -  "בעל  הבתאגיד  נמצשליטת  המיע,  אצל  משרה  ה  ליטש  בעל  ,עציושא 

 ם בו. גה יטבעל השל הנו מציע ה בשליטל ה שבע  אחרתאגיד , במציע

 . 1968-כ"חשתת, ה ורניי חוק כמשמעותה ב -"  הטשלי" .1.2.3.2

כ  .1.3 מצהיר  המצי הנני  לחוי  בהתאם  פועל  מינימשכק  ע  התשר  שכר   "חוקלן:  )לה  1987-מ"זום, 

  ה,ההרחב י  צוו, ודהבעהי  עד כמתחייב מחוקובמו  ותו בקביע יה לעובדדבו משלם שכר ע"(, ונימוםימ

 יו. ל ע יםיים החל האיש כמים ההס ים ווציקיב הים  ההסכמ

 לה: במציע אחד מא  יםכי מתקי ר ימצה ינ הניל, האמור לע  תוקףרוע מ גי למבל .1.4

 ום. שכר מינימוק ח  לפי ירהשעו בעבלא הור יואלהמציע או בעל זיקה   .1.4.1

בעלמה .1.4.2 או  אליו   ציע  בעוה  זיקה  אחתברשעו  חול   ירה  מינימום,פי  שכר  תן  מ  מועדב  אך  ק 

 עה. הרשעד ה ות ממוח לפ  הפה שנחלצהרה  הה

ד  ום, אך במועימ שכר מינ  קולפי ח   תרו יוו בשתי עבירות אעורשאליו ה  היקז   ציע או בעלמה .1.4.3

 . ונהחרה הארשעמועד ההלפחות מם ניההצהרה חלפו שלוש שמתן 

 ה:ז יין סעיף לענ .1.4.4

 מאלה: חדכל א -" קה בעל זי" .1.4.4.1
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שבשאת .1.4.4.1.1 המליגיד  נושא  טת    שליטה ל  בע  ע,המצי  לאצמשרה  ציע, 

 . בו ליטה גםשה עלמציע הנו ב בליטה הש שבעלד אחר יתאג ע, מציב

ה במהותו  דומ  י העניין, לפ ותפיו,  ש  ותיו או נילי מ בעתאגיד שהרכב   .1.4.4.1.2

ש כאמור  ותהמל  להרכב  פע ציע,  שילוחומי  דהתא ל  תו  ומים  גיד 

 יע. צהמעילותו של ם לתחומי פתבמהו

 דה. ובע  ם שכריע על תשלום המצטעאחראי משמי  .1.4.4.1.3

  לטיד אחר שנשג תא  -  תיתמהו  שליטה  טנשל ד ה אגית  ע הנוציהמ  אם .1.4.4.1.4

קה  חזה   -תית  והמליטה  ש;  מציעב  בידי מי ששולט  תיתיטה מהולש

 ד. אגיליטה בתאמצעי של ש בעים או יותר בסוג מסוגשה רשל שלו

בפסקה  -"  רשעהו" .1.4.4.2 חלוט,  -ורשע  לפידין  מוח  בעבירה  שכר  עברה  שננימום,  יק 

 (.31.10.2002) "גהתשס  ןו ש"ה בחלאחר יום כ

 ותלמוגב עם נשיםולם לאהוג ייצ .3

 יים אחד מאלה: ק מת במציעי כר היהנני מצ .3.1

אובדע   25סיק  עממציע  ה .3.1.1 סעיף  הורולכן    פחותו  ים  שוויון  9אות  עם ל  יותכו ז  לחוק  אנשים 

 ;עליו  תוחל ינןא ,("ון זכויותחוק שווי" :להלן)  1998-נ"חות, התשבלמוג

 תן; או ייםקא מוהו המציע   על ותחל  ות זכוי  ןוי לחוק שוו 9סעיף ראות הו .3.1.2

למנהל    תולפנע  של המציו  תיבוהתחי  מצהיר בזאת על  נניה  לפחות,  םדי ובע  25מעסיק    אם המציע .3.2

  9ו לפי סעיף  תיישום חובות יבחינ  שםרתיים לחבה  תיםהרווחה והשירועבודה  ללי של משרד ההכ

התחייב    יעהמצש  כלכ  ;ןומ נחיות בקשר ליישבלת הק  שםל  –ך  רידת הצומ ובן זכויות,  לחוק שוויו 

היר  צהוא מ  , כאמורתיים  החבר  םותיה והשירחוו הרשרד העבודה  ללי של מהכ ל  מנהת לולפנ בעבר  

ויות, הוא  זכק שוויון  לחו  9יף  סע יו לפי  ותובם ח הנחיות ליישו  ם קיבל נדרש ממנו, וא כ  הוא פנה   יכ

 ן; פעל ליישומ גם

רד  של מלמנהל הכללי שה  ר זהיתצ  לש  תקהעיעביר  הוא    מכרז,ב  כהמציע יזהאם    כי  רהיהנני מצ .3.3

 שרות. ההתקתחילת  ממועד ם וי  30  ם, בתוךיתי ברהשירותים החהרווחה וה ודהעב

 למכרז( 4.5 )סעיף  םואדר תיעה .4

  דם א או אחר  ףגו עם  יר או עקיף,, ישו קשרם א תיאו ם, כל הסכ לא ל גשתההצעה מו ר כי י מצהיהננ  .4.1

 . מכרז זהתמודד במה אחר

  שלו  בפני נציג   וא  מכרז ב  מציעשהוא    יי מבפנ   צגלא הוע  ציהמ  שלו  עתצ המ   פרטאף    מצהיר כיהנני   .4.2

 . מורמציע כא

יה  ה א  ל ו  זה  במכרז  ה אחר מלהגיש הצע  ון להניא מציעסיורב בניעמהיה    אהמציע ל  כיהיר  מצ  הנני .4.3

 . וג שהואסית מכל תרועה בלתי תחר להגיש הצחגרום למציע אל  ב בניסיוןעורמ
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כיהנני   .4.4 במכרז    וםתיאש  כךל  ע דמוציע  המ  מצהיר  עבירומהוהצעות  פלה  בגינה  עונש  שה,  ליתיה 

 על. ובפות מאסר שנ מש חדי כלהגיע   וליכ

 כרז( למ 5.5)סעיף   יםד עניינ וגור ניסאי .5

עין    יתמראלאו    ם ענייני  ד גוניחשש ל, לרבות  יניעה כלשה מי על קיומה של  ידוע ללא    הנני מצהיר כי .5.1

ל של   ענייניחשש  לזכייתול  כדי ה  ב  ישש   ,םניגוד  ום  לקי ע  כדי להפריאו  ז  במכרהמציע    של  הפריע 

 .  פי דין-ו עלא למכרז  רףוהמצ כםסההפי  -ל ע, מכרזה  פי-ה, על ההצע יפ -ליותיו ע ו יבחי ו מהתאיז

שיות  יאו א  של עורך המכרזובד  של ע  רובוקו  אעורך המכרז    שלובד  עו  ינ א   ציעהמהנני מצהיר כי   .5.2

הינו    זהף  סעין  יי ענל  " בקרו"  . ענין אישיבהם    ישלקרובו    אושל עורך המכרז  ד  לעוב  רשאת  משפטי

אח מכל  זוב   –  להאד  הורה,ן  נכ  בן,  ג,  גדבן  דוד,  ,  בס  ,דאח,  אחיין,וד,  חו   יס,  חתתחם,  וכן    ,ןן, 

 .חד מאלה ת זוג של כל א ב/בן

 מכרז( ל  .65יף סע) וונטירל ילילעבר פהעדר  .6

  או   ןלו ק   עמה  שיש   עבירה ב  שעו ורבו לא ה   השא משר ונ   ו או ליטה באו בעל ש  ע יהמצי מצהיר כי  הננ  .6.1

פגיעה  ש  ירהעבב המכריבהלעניינה  שקשה  לושש ב  ______  על   עבירהב  וא ז  ך    למועדדמו  נים 

  בקשר  יםיתסה   שטרם   משפטי  הליך  או   חקירה  םנגד  נהלתמת ש  או  זרבמכ   ת וגשת הצערון להחהא

 .  עיללד  טהמפורסוג מה עבירה  םע

 __ _____ ___________________ _________ _ט כי __ רלפצב, הריני  המ אינוזה שככל  .6.1.1

_ __ ____ ______________________ _____________________________ _ _ ______ __

_______ _______________________ _______ _________________ ______________

 _____ _______ _________ _______________________________ _ __________ .____ 

 ותמורש ש בתוכנותושימולי ככלמצב  .7

ים או  סכוס נאו פשיטת רגל או כינרוק  יפ יכי  לבה   נמצאציע אינו  מהכי  ר  הימצ  יהננ   מצב כלכלי: .7.1

 . (זמכרל .75ף עי)סחי  סקהרת עז אחת ת וא נושיםהסדר  תחת פועל שהוא

 .למכרז( 8.5)סעיף   בלבד   ורשותב מ שמח וכנותבתמשתמש  יעמצי ה כהנני מצהיר  .7.2

ללא    וזהוהח   מכרזהשות  ירדל  כ לם  כיסמני  הבנתי אותם וא  ,מכרזהכי  מסמת  אקראתי    יכ  הנני מצהיר .8

 . או תנאי גסיי  כל

ל .9 אי  ידוע  זהת תצהימסגר ברתי  הצהש   יתברר  םכי  עלה  ,אמת  ונר שאיבד  רי  ילת  לפס  הובילל  ולדבר 

וכן  ההצעה לינס  ברבדעונשין  פי חוק הלית  פליל  הרעביוות  לה ל  עלו ;  וד  קבלתון  רת ימסבר במרמה 

 . לעבפו  ר אסמ ידע כגינן יכול להגיש ב ונ, שהע שקר רתצהי

 . תמא תצהירי וכןות  מתייחת  זו, שמי זהו .10

 

 __________ _ ______ 
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 חתימה                                   

 

 

 אישור

___,  בפני ____   ה_____, התייצב/__ ביום    ית כת בזא/רמאש__,  ____ר.  .מ_____, עו"ד,  , __הח"מ  ניא

ה  /יוי עלכ ה  /שהזהרתיו  לאחר ו  ,תיישא   לי  תכר// המו  ________ ____   .ז.ת  צעותמבא  פניי ב  תה/הדהשהז

  , כן  עשהי /תם לא  א  בחוק  םיהקבוע   לעונשיםה  /פויצ  יה יה/ת  וכי  כולה,  תמת האוא  ומר את האמת בלבדל

    פני. ב יה ה על / תםלעיל וחד  ו תצהרה את נכונות ה/ראיש

   ____, עו"ד_ _______       
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   וחיפסל נהזוכה במכרז, עת עם ם ההתקשרוכהס -ג'  פחנס

 ( נפרד  ץובק)
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  68לקוחות  ת רצוןביעוש אלוןש  - ד'נספח 

 ( עורך המכרזידי  על  ימולאזה, נספח  אלן למ )אי

 

 ___ _________ ____________  :חהלקו םש

 _ __________________ __ ___     : מרואייןשם ה

 ___ ___________ __________רגון:     אבהמרואיין של  תפקידו 

 ___________ ____   יעמצה  י"ת עיתן השירו לכן נבמה ש ניםהש

ימול  לאות טב בים  נ ציוה יד  אושלהלן  נצעל  המכרזיםי  ג יי  לועדת  ט  אחר,  עם    ויקיימ שית  לפונ שיחה 

 .  יעות המצוח לק

 

 ?יםפקת השירות המציע באס   תמזמינובע רצון ש ת היים אה   – ותיםירבמתן השת נוזמי .1

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 רבה מאוד  מידהב רבה  המידב ידה בינונית מב ה טמע ה ידמב לא כלל 

 

 מו? יקשרות עהת הישות דרעמד ב עי המצין על יד ת שניתושיר ההאם  – תהתקשרוה תנאי ה בעמיד .2

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 וד אמ במידה רבה  במידה רבה  ת במידה בינוני ה מעטמידה ב לא כלל 

 

 ?ות עמ ורהתקש ה רת ם שנקבעו במסגי נ הזמת  חולו ב עמדיע אם המצה – םזמני בלוחות דהיעמ .3

 נקודות 5 נקודות 4 תנקודו 3 נקודות 2 נקודות 1

 אוד ה רבה מידמב רבה ה במיד ת יבינונ במידה ה דה מעטבמי א לל לכ

 

בהקשר של  נות המציע ימאמ מרוצה  הייתאם  ה – םיקויל בליפויות וטיבע ל ענהמ מתןאמינות ו .4

 ? תוכנניםמ  לתיובם  פיוח ד םבמקריבטיפול  וישותמומגות, הל נחים, הת ו יוד

 נקודות 5 ודותנק 4 נקודות 3 נקודות 2 ודותנק 1

 מאוד  ה ידה רבבמ רבה  במידה ונית נה בי במיד מעטה  הדבמי כלל לא 

 

 ? וריצתוושירות  המאיכות  ן צו ע רשב היית האם  – ווצריתו שירותה איכות .5

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 אוד מ רבה ה דיבמ ה רב במידה ת בינוני במידה ה מעטה ידמב לל לא כ

 

 ? ותיםהשיר ת מתן רגבמס ועיות וידעהפגין מקצ ציע המהאם  – תעיומקצו .6

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 
 למאפייני המכרז.מתאימות אלות השוודא כי יש ל 68
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 ד ה מאורבבמידה  בה ר ידהבמ מידה בינונית ב טה מידה מע ב א כלל ל

 

ין  הפג  פועל תים בו השיר  את העניק ר שהעובד א/יע האם המצ – ללקוחירות שהולית, מודעות  ני תרבות .7

 ? השירות  איכותשל  בות לחשית  ודעומיע ב? האם יש למצידוא  יםנעס חי

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 ד במידה רבה מאו רבה במידה  ית נבינו  דהבמי ה טע מידה מב לל לא כ

 

ת  וההתקשר  ךהלהתעוררו במ ים שונים שכהיה קשוב לצר  עמצי האם ה  –  חהלקו  עםפעולה    וףיתש .8

 ומספק? ופן יעיל ו באאלכים רלצ אם המציע נענהה (?םניקו תי עיצובם,  ת לשינוייו: בקש)לדוגמא

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 ידה רבה מאוד במ ה מידה רבב ת ינוניב במידה ה דה מעטבמי לא  כלל

 

 ? ואמינים המציע מקצועייםדי ם עובאה  – עמציה ם שלבדיעוה רמת .9

 נקודות 5 ותודנק 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 מאוד  רבה במידה  דה רבה ימב ת נינו בי  המידב במידה מעטה  א כלל ל

 

 ציע? עם המ תקשרהל  עורך המכרזל ממליץ  האתם  הא – כלליתעות רצון שבי .10

 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 3 נקודות 2 נקודות 1

 אוד מ ה דה רביבמ ה רבה ידבמ ונית ינב ידהבמ במידה מעטה  א ללל כ

 
 ל שיש(: כהערות )כ

______________________ ________________ _________________ ___ _______ ____ _____

 ______________ __ _____________ __________ ______ __________ ____ ___________ ____

 __________ _ _______ ______ __ _______ ________________________ __ _______ __ _____ _

__ _ ______ ________________ _ __________ __________ ___ ________ __ _______ ______ __ 

 ______; _____ __ ____ _ ___ שם המראיין
 ____; _________ ____:_ אייןרהמ  חתימת

 ._ _ ________  :הע שוך תארי
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 ______ _______ ___ :טוחברת הבישם הבנק/ח

 

  69ערבות  כתב הנדון:

  ,לכבוד

  _______]שמו של עורך המכרז[

 _____ _______' סת מבו ער

 

שר  א  , (_______________ ___)במילים ____ש"ח    ___לסך _____  כל סכום עדלסילוק  כם  ם בזה כלפייאנו ערב

 . ___ _____________________ מכרזעם  קשרב  ,יב"(חיהלן "ה)ל ___________________ : __ רשו מאתדת

ו  א  םונו במכתב בדואר רשה אלישנשלח  ,נהוראשישתכם המתאריך דר  יום  15תוך    את הסכום הנ"ל  ם לכםנשל  אנו

ד ה לעמושיכול  ,נה כל שהיאנת הגם טען כלפיכולטע  מק את דרישתכם ומבליו חייבים לנתהי, מבלי שידניתה  סירבמ

 ב.חייהאת מור מהאהסכום  וקילת סם, או לדרוש תחילה אפיכקשר לחיוב כללחייב ב

 . _______ך ________קף עד תאריובות זו תהיה בתער

 ______________ ____________ והביטוח שכתובת' חב/נקהביף נת זו יש להפנות לסערבו ישה על פירד

                                                                                                                                 
 
 

______________________________     _____    ________ _________ _____ ____________ 

 ח הביטוחב' ם הבנק/ש                                         יף            סנ' המסו בנקהמס' 

 
 

 . להסבהברה או העליתנת אינה נ הערבות

 

 
 

_____         ___________       ______________ __         _________________________ __ 

 תמת וחוה חתימ                                      א  מל שם                                         ריךתא             
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