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 וסככות המתנה לאוטובוסים מתקני דגל , מתן זכיון לפרסום ע"ג מכוונים מואריםל

 בתחום העיר רחובות
 
 
 
וסככות  מתקני דגל, יריית רחובות )להלן: "העירייה"( מציעה בזאת זכיון לפרסום ע"ג מכוונים מואריםע

 מכרז.  האים המפורטים במסמכי על פי התנ ,בתחום העיר רחובות המתנה לאוטובוסים
 
 
מורת תת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף תנועה ושילוט בעירייה בשעות העבודה הרגילות א

 ש"ח לכל מעטפת מכרז, שלא יוחזרו לרוכש.  2,000.-תשלום של 
 
 
 יתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.  נ
 
 

 3ממשרדי אגף תנועה שילוט ופיקוח ברח' פקריס  10:00יציאה בשעה  .19/8/2019 סיור קבלנים יערך ביום 
 פארק המדע רחובות.

 
 

 את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'
, יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין 24/2019

 8/9/2019ליום , בשעות העבודה הרגילות בהן פועלת העירייה, וזאת עד 2רחוב ביל"ו  6העירייה קומה 
 בנוסח המצורף למכרז.₪  100,000, בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של 13:00שעה 

 
 

 לאחר המועד הנקוב לעיל תיפסל ולא תיכלל במניין ההצעות למכרז.הצעה שתימסר 
 
 
 
 
 
 

        ______________ 
 רחמים מלול         
   אש העיר רחובותר        

 
 
 
 
 
 
 



            
 סמך א' מ

 הוראות למשתתפים
 

 יריית רחובותע
 

 גף תנועה שילוט ופיקוחא
 

 24/2019 מכרז פומבי מס'
 

  וסככות המתנה לאוטובוסים מתקני דגל, זכיון לפרסום ע"ג מכוונים מואריםלמתן 
 בתחום העיר רחובות

 
 
 רטי המכרז והוראות למשתתפים :  פ
 
  נשוא המכרז . 1
 

בתחום וסככות המתנה לאוטובוסים מתקני דגל , מכרז זה עניינו פרסום ע"ג מכוונים מוארים
 העיר רחובות והכל כמפורט להלן:

  
 מכוונים מוארים 

 
מכרז זה עניינו מתן זכיון לפרסום על גבי צידם האחד של מכוונים מוארים המוצבים באיי  .א 

תנועה )מפרדות( בתחום העיר רחובות. הצד השני של המכוונים הנ"ל מיועד למסר עירוני 
 ו/או להכוונת תנועה.

  
מכוונים מוארים כאמור  144בתחום העיר רחובות קיימים נכון למועד פרסום המכרז  ב. 

 לעיל. 

 לחוזה מסמך ג' למכרז. 1כנספח רשימת המכוונים ומיקומם מצ"ב   

עיריית רחובות מבקשת בזאת הצעות מחיר לתשלום דמי זכיון שנתיים עבור מתן הרשאה   
חודשים, עם אופציה לעירייה להארכת  36המכוונים, לתקופה של  144לפרסום על 

 התקופה עד שנתיים נוספות.

   
הזוכה במכרז יתחזק את כל המכוונים הקיימים בעיר על חשבונו באופן שוטף, עפ"י תנאי    

 החוזה מסמך ג' למכרז. 
 

מכוונים קיימים במכוונים  15עפ"י דרישת העירייה יחליף הזוכה במכרז בכל שנה עד   
 לחוזה מסמך ג' למסמכי המכרז. 2נספח מפרט הטכני חדשים על פי ה

   
לדרוש מהזכיין לספק ולהתקין על  העירייה תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות ג. 

בכל תקופת החוזה, בהתאם להוראות המפרט  20בשנה ועד  5חשבונו מכוונים נוספים עד 
 לחוזה מסמך ג'.  2הטכני נספח 

התקין הזכיין מכוונים נוספים כאמור, ישלם בגין הפרסום על גביהם דמי זכיון בסך   
 שנקבע לגבי המכוונים האחרים. 

 
צד אחד בכל המכוונים ישא פרסום הכוונה או כל מסר עירוני על פי בחירת העירייה,  ד.

 שיודפסו, יופקו ויותקנו ע"י הזכיין ועל חשבונו כמפורט בחוזה מסמך ג'. 
עירוני כאמור יותקן אף במכוונים נוספים שיתקין הזכיין )באם יתקין(, בכמות  מסר  

 ובמיקום שתקבע העירייה. 
 

 מתקני דגל
 
מתקני דגל המותקנים על  80 -כ בתחום העיר רחובות קיימים נכון למועד עריכת מכרז זה,  ה. 

 צדדי. -עמודי תאורה, בבעלות העירייה. כל מתקן דגל כאמור הינו דו

פני פרסום, אחד מיועד לפרסום מסחרי ואחד למסר עירוני )להלן:  2על כל מתקן דגל   
 "מתקני הדגל"(. 



 לחוזה מסמך ג' למכרז. 1רשימת מתקני הדגל ומיקומם מצ"ב בנספח   

בקשת בזאת הצעות לתשלום דמי זכיון שנתיים עבור מתן הרשאה עיריית רחובות מ  
חודשים, עם אופציה לעירייה להארכת  36לפרסום על מתקני הדגל הנ"ל, לתקופה של 

 ת.ונוספ שנתייםהתקופה עד 
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהזכיין התקנת מתקני דגל נוספים עפ"י דרישות המפרט  ו. 
 '.לחוזה מסמך ג 2הטכני נספח 

 
לחוזה מסמך ג' למכרז,  1צד אחד מתוך שניים בכל אחד ממתקני הדגל המפורטים בנספח  ז.

ישא פרסום מסר עירוני על פי בחירת העירייה, שיודפס, יופק ויותקן ע"י הזכיין ועל 
 חשבונו כמפורט בחוזה מסמך ג'. 

בקשת העירייה, מסרים עירוניים כאמור יותקנו אף במתקני דגל נוספים שיתקין הזכיין ל  
 באם יתקין, בכמות ובמיקום שתקבע העירייה. 

 הצד השני של כל מתקן דגל ישא פרסומת מסחרית.  
 

 סככות המתנה לאוטובוסים
 

סככות המתנה  147 -בתחום העיר רחובות קיימים נכון למועד עריכת מכרז זה, כ  ח.
 לאוטובוסים, בבעלות העירייה.

 
כנגד תחזוקתן ללא עלות סככות המתנה  40הזוכה במכרז יקבל זכיון לפרסום על גבי   

 עפ"י תנאי המכרז. הסככות הקיימות 147של כל  השוטפת
 
זוכה במכרז יידרש לחתום עם העירייה על החוזה בנוסח המצ"ב כמסמך ג' למסמכי ה .ט

יקבל זכיון בלעדי לפרסום מסחרי על גבי צידם האחר של המכוונים ומתקני  המכרז, על פיו
 בכפוף לתנאי החוזה ונספחיו.  ועל סככות ההמתנה הדגל 

   
 הצעת הזוכה תתייחס לכל המכוונים ומתקני הדגל נשוא המכרז.   .י 
   

מחירי המינימום שקבעה העירייה לדמי זכיון לפרסום מסחרי על גבי צד אחד בכל מכוון  .אי
 ובכל מתקן דגל, לשנה אחת, הינם כמפורט להלן:

 ש"ח  5,000 –לשנה אחת במכוון מלי לפרסום ע"ג צד אחד יהסכום המינ .1
 אלפים ש"ח(. חמשת)

 
 500 -, לשנה אחת מתקן דגלהסכום המינימלי לפרסום ע"ג צד אחד מתוך שניים בכל  .2

 ש"ח )חמש מאות ש"ח(.
 

המציע יידרש לנקוב בהצעתו תוספת אחוזית לסכומים המינימליים הנ"ל, כפי שיפורט   
 ".דמי הרשאה" –להלן. הסכומים המינימליים בצרוף התוספת האחוזית יקראו להלן 

 
יבצע הזכיין  ,לאוטובוסים סככות ההמתנה 40 רה לזכיון הפרסום עלבתמו, בנוסף  

 תחזוקה שוטפת של כל סככות ההמתנה הפזורות ברחבי העיר.
 

מתקני הדגל נשוא המכרז ישלם הזכיין את דמי ו תמורת ההרשאה לפרסם ע"ג המכוונים .בי
ההרשאה בסכום הנקוב בהצעתו, וכן אגרות בהתאם לחוק העזר לרחובות )מודעות 

ושלטים( או כל חוק עזר שיבוא במקומו, ואת עלות צריכת החשמל של המכוונים, והכל 
 כמפורט בחוזה מסמך ג' למסמכי המכרז. 

ות ההמתנה יבצע הזכיין תחזוקה שוטפת של כל סככ 40תמורת הזכיון לפרסום על גבי   
 סככות ההמתנה הקימות בעיר.

 
למצב תקין, וסככות ההמתנה לאוטובוסים מתקני הדגל , הזכיין יביא את כל המכוונים .גי

 ימים מיום חתימת החוזה מסמך ג'. 30שלם, נקי ומואר בתוך 
וטפת במהלך כל ואחזקתם הש ובסככות ההמתנה במתקני הדגל, הטיפול במכוונים 

תקופת ההתקשרות יבוצעו ע"י הזכיין ועל חשבונו עפ"י הוראות החוזה מסמך ג' למסמכי 
 המכרז.

 
 



  סמכי המכרזמ . 2
 

 סמך א'.  מ  -   וראות למשתתפים התנאי המכרז ו . א 
 

 סמך ב'.  מ  -      צעת המציע ה . ב 
 

 סמך ג'.  מ - בהמשך(וסח חוזה על נספחיו )ר' רשימת הנספחים נ . ג 
 

 סמך ד'.  מ -  וסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרזנ . ד 
 

  
 – נספחים לחוזה מסמך ג' 

 
  מתקני הדגל, רשימה ובה פירוט מיקומם של המכוונים .א

 להסכם.  1ספח נ -    וסככות ההמתנה לאוטובוסים 
      
 להסכם. 2נספח  -  וסככות המתנה  מתקני דגל, מפרט טכני למכוונים ב. 
   
 להסכם. 3נספח  -    נוסח אישור קיום ביטוחים ג. 

 
 להסכם. 4נספח  -     נוסח ערבות ביצוע ד. 

 
  תנאים להשתתפות במכרז .  3
 

אגיד משפטי אחד הרשום תצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי תושב ישראל או ע"י ה א.
 כדין בישראל. 

  
בהתקנה בתחום פרסום חוצות כולל על המציע להיות בעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות  .ב 

ואחזקה של מכוונים ומתקני דגל כדוגמת אלו נשוא המכרז או בדומה להם, ברשות 
 .תושבים לפחות 100,000, בעלת מקומית אחת לפחות

המציע יצרף להצעתו אישורים והוכחות לעניין ותקו, כושרו לבצע את העבודה, ניסיונו   
 בעבודות דומות והמלצות.

 
 צעת המציע ה  .4
 

 הצעה תתייחס למכלול העבודות שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו.  ה . א 
 

זכאים להשתתף במכרז מציעים אשר בכוונתם להציע תמורת ההרשאה שניתנת לפרסום  . ב 
 על גבי צד אחד בכל מכוון ובכל מתקן דגל, לשנה אחת כדלקמן: 

ש"ח למתקן דגל, )להלן:  500 -למכוון, וסך שלא יפחת מ₪  5,000 -סך שלא יפחת מ  
 "(.מחירי המינימום"

 , המוצעת על ידו למחירי המינימום הנ"ל.אחוזיםב אחידה תוספתהמציע יציין בהצעתו   

דמי מחירי המינימום דלעיל בצרוף התוספת האחוזית שבה ינקוב המציע מהווים את 
 המוצעים על ידו, לכל מכוון ומתקן דגל, לשנה אחת. ההרשאה

 הצעה אשר סכומה יפחת ממחיר המינימום תיפסל ולא תידון כלל.  
 

 לדמי ההרשאה הנ"ל יווסף מע"מ כחוק. .ג 
 

 מובהר ומודגש בזאת כי לא יופחת מדמי ההרשאה כל סכום שהוא מכל סיבה שהיא. ד. 
 

מובהר ומודגש בזאת כי תשלום דמי ההרשאה במלואם אינו מותנה בהתקנה בפועל של  ה. 
 פרסומת כלשהי במכוון או במתקן דגל ע"י הזכיין.

 
בנוסף לסכום דמי הזכיון דלעיל יבצע המציע שיזכה במכרז עבודות תחזוקה שוטפת של  ו. 

סככות  40כל סככות ההמתנה לאוטובוסים הקיימות ברחבי העיר כנגד זכיון לפרסום על 
  המתנה.

 



הגשת ההצעות ליום מהמועד האחרון  120הצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך ה .ז 
מכרז, תחייב ההצעה בלמציע במשך פרק זמן זה על זכייתו  למכרז.  אם תודיע העירייה

 את המציע עד לחתימת החוזה עמו. 
 
 אופן הגשת ההצעה .5
 

אשר ימולא מסמך ב' למסמכי המכרז, הצעת המשתתף  הצעת המציע תוגש על גבי טופס   א.
 .בכתב יד ברור וקריא, בשני עותקים למפורט בו,בהתאם  בשלמותו

 

 המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.  .ב
 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה.

 
  .המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז ג. 

 ההצעה.כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת  
 
אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי  .  ד

המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו 
 נדרשת חתימה מלאה.

 יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה. –באם לעסקו של המציע יש שם  
 

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל דף  ה.
 ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע.

 
ה בצירוף אם ההצעה מוגשת ע"י חברה רשומה, יחתמו המוסמכים לחתום בשם החבר ו.

חותמת החברה על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת 
 .חתימת המציע

 
 אישורים .6
 

 :את המסמכים והאישורים הבאים על המשתתף לצרף להצעתו 
 

 תעודת עוסק מורשה. א.
 

 .1976-תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ב.
     
  אישור על ניכוי מס במקור ע"ש המציע. ג.
 

וכן תדפיס  אישורים על רישומו כדין: תעודת התאגדות –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  ד.
 .עדכני מאת הרשם הרלוונטי

 
אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה בשם התאגיד  –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  ה.

 .והמוסמכים לחייבו בחתימתם
 

)ג( 3רשימת התקשרויות של המציע עם רשויות עמן עבד, המעידה על ניסיונו כנדרש בסעיף  .ו 
 לעיל, וכן המלצות מרשויות אלו.

  
 .להלן 7ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  .ז 
   

 ידה על רכישת מסמכי המכרז.העתק קבלה על שמו המע .ח
 

 .כל מסמכי המכרז חתומים על ידו כנדרש .ט 
 
  רבות למכרזע  .7
 

ש"ח בנוסח  100,000סך של בהמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  . א 
 .  המצורף כמסמך ד' למסמכי המכרז

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.



צדדית של ראש העירייה או גזבר -וניתנת לגביה עפ"י פניה חדהערבות תהא בלתי מותנית 
 העירייה.

 ערבות תהא חתומה ומבוילת כדין.ה  

 .2019שנת  יוניודש חהערבות תהא צמודה למדד יוקר המחירים על בסיס מדד   

 .8/1/2020הערבות תהא בתוקף עד ליום   
 

 צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל. ה . ב 
 

יחתם חוזה לביצוע שימים מיום  10ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך ה . ג 
 זוכה. כהעבודה נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה 

   
 תוך  המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על החוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז . ד 

 . מים מיום שידרש לכך בכתבי 10
 

א יחתום הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו מבויל כחוק לעירייה בצרוף שאר ל . ה 
מסמכי המכרז חתומים ונספחי החוזה חתומים לרבות ערבות ואישור קיום ביטוחים 

שמש כפיצוי קבוע יסכומה ותחולט הערבות  -ימים מיום שידרש לכך בכתב  10בתוך 
מציע בעת הגשת הצעתו, הנטל על עצמו שומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות 

 ין.  דכאית העירייה על פי זוזאת בנוסף לכל סעד לו 
 

אם ידרש המציע ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו  ו. 
 כנדרש, תחולט הערבות.

 
  זהרבות לביצוע החוע .  8
 

הבטחת קיום התחייבויות הזוכה במכרז עפ"י החוזה עם העירייה ימסור הזוכה לעירייה ל .א
מאה וחמישים ש"ח ) 150,000מעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ב

 לחוזה מסמך ג'.  4בנספח "ח(, בנוסח הקבוע שאלף 
 

קופת תלכל  2019שנת  יונימדד המחירים לצרכן על בסיס מדד להערבות תהא צמודה 
 החוזה. 

 
א יפקיד הזוכה במכרז בידי העירייה ערבות להבטחת קיום התחייבויותיו כמפורט בס"ק ל . ב 

 שתתפות במכרז.  הא' לעיל, תחולט הערבות שמסר לצורך 
 

ילוט הערבות כאמור לא יפגע בזכות העירייה לתבוע מהזוכה פיצויים בגין הנזקים ח   
 הממשיים שיגרמו לה עקב אי קיום ההצעה. 

 
   צהרות המציעה .  9
 

כל פרטי המכרז שגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור ה . א 
וא בעל הידע, המיומנות הידועים ונהירים לו, כי מסכים הוא לקיימם במלואם, וכי 

דרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המוצע ההניסיון והכישורים המקצועיים והאחרים 
 כל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא החוזה. מבמכרז, וכי הוא מסוגל 

 
השתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי סייר בשטח גשת הצעתו של המציע וה . ב 

סתכל ובדק את תנאי השטח לצורך מילוי ההמיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז, 
 התחייבויות החוזה המוצע במכרז.   

 
וסככות מתקני הדגל , תשומת לב המציע מופנית לכך, כי בשטחים בהם מוצבים המכוונים ג.  

דרש לבצע את העבודות ית מערכות תשתית שונות, והוא יקיימוההמתנה לאוטובוסים 
 בתאום עם כל האחראים על מערכות אלו ולהבטיח כי לא תגרם כל פגיעה בהן.

 
קשור בביצוע הל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו כ .ג

 העבודה נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.  
 
 



 הבהרות ושינויים .10
 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  .א
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם    
יליה לפי הפרטים שנמסרו על של המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימ

 ידם.
 
למנהל אגף תנועה שילוט  למסור מציע רשאי, 13:00שעה  22/8/2019לא יאוחר מתאריך  .ב

מספר  היפקסימילהות ע"המנהל"(, באמצ )להלן: בעיריית רחובות ושיטור עירוני פיקוח
על כל סתירה,  viki@rehovot.muni.ilו/או הדואר האלקטרוני לכתובת:  08-9480130

הירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר ב שגיאה, אי התאמה, או חוסר
כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע  אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין

 "ההודעה"(.: לעבודות נשוא המכרז )להלן

 לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב.כאמור  בכתבמסר המציע למנהל הודעה         .ג
לפי מס' הפקס  רוכשי מסמכי המכרז ה לכליהתשובות תישלחנה במכשיר הפקסימיל 

 .)להלן: "התשובות"( לקבלת הבהרותלפניה בבקשות , לאחר תום המועד שנמסר על ידם

כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור  ד.
 לעיל. ג' -ו 'בבס"ק 

 
לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק   ה.

לעיל, ולא ב' במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס"ק 
 לעיל. ג'קיבל תשובה כאמור בס"ק 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן ו.
תינתן על  בעניין כאמור והודעה בכתב ,טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז

 ידו לכל רוכשי המכרז.

לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים  ז.
זה,  שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף

 והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. ח.
 

 קבלנים סיור .11
 

יציאה לסיור ממשרדי אגף תנועה שילוט ופיקוח שברח'  .19/8/2019יתקיים סיור קבלנים ביום  
  .13:00פארק המדע רחובות בשעה  3פקריס 

 
 שיקולים בבחירת ההצעה .12
 

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את הצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת. .א
 

העירייה רשאית לקבל ההצעה כולה או חלק ממנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן  .ב
 רשאית העירייה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים מבלי שההצעה תפחת.

 
על המציע להוכיח לשביעות רצון העירייה את יכולתו בתחזוקה של מתקנים כדוגמת  .ג

 המתקנים נשוא מכרז זה, ולהציג המלצות משנות ניסיונו בהן עסק בתחום.
 

ועדת המכרזים רשאית לבדוק בין היתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את ניסיונו של המציע  ד.
בפרוייקטים דומים, את יכולתו הכספית, את טיב עבודתו ואת כושרו לביצוע העבודה 

 נשוא המכרז.
לצורך זה תוכל הועדה לבקש מהמציע, נתונים, מסמכים ואישורים שונים כפי שתימצא 

 לנכון.



הועדה לקחת בחשבון שיקוליה ניסיון קודם של העירייה עם המציע ככל  כמו כן תוכל
 שקיים בכל הנוגע לעבודות בדומה לאלה נשוא המכרז.

 הועדה תהיה רשאית לקבוע משקלם של כל הנתונים הללו לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 גשת ההצעות והמועדים ה . 13
 

ביחד עם כל חוברת  –מסמכי המכרז לסמך ב' מ -ל המציע למלא את טופס ההצעה ע . א 
בחוברת  כתב יד ברור וקריא, לצרף אליה את האישורים הדרושיםב שני עותקיםבהמכרז 
ם שאר מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו, במעטפה סגורה עולהגישם יחד  כרוכה

 ".24/2019פומבי מס'  וראות זה, עליה יצויין: "מכרזההמצורפת לכתב 
 

המשפטית  הת ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים בלשכא .ב
, בשעות העבודה 6רחובות קומה  2ל עיריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילו ש

 הרגילות שבהן פועלת העירייה.

                                                                .                                                                                                                            13:00שעה  עד 8/9/2019המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 
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