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 עיריית רחובות

 אגף החינוך
 

 1/2020מכרז פומבי מס' 

 חובות ברם לביצוע עבודות ניקוי, סינון והוספת חול לארגזי חול בגני ילדי

 
 
 

ניקוי, סינון והוספת חול "( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות העירייהעיריית רחובות )להלן: "
 רחובות, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.לארגזי חול בגני ילדים ב

 
 , טל':3ה  ומק  ברחובות,  2העירייה שברחוב ביל"ו  במשרדי אגף החינוך, בבנין  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  

₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת  1,000בשעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך  08-9392426/7
 מכרז.

 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה.

 
יש  1/2020את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייה קומה 
 המצורף למסמכי המכרז.  בנוסח  ₪  50,000של    בסךבנקאית  , בצרוף ערבות  13:00שעה    11/2/2020ליום    עד,  6
 

ה מתחייבת לקבל את רייהעיין . אידה הבלעעה הנראית לה לפי שיקול דעתהעירייה זכאית לבחור את ההצ
 ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא. 

 
 העירייה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
 
 
 
 

 רחמים מלול         
 ראש העירייה         

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35/82/1 3 

 
 

 מסמך א'
 םיעצילמ תותנאי המכרז והורא

 

 עיריית רחובות

 החינוךאגף 

 

 1/2020מס'  פומבימכרז 

 סינון והוספת חול לארגזי חול בגני ילדים ברחובות ,עבודות ניקויביצוע ל
 

 
 כללי .1
 

ת סינון והוספ ,עבודות ניקוילביצוע "(, מזמינה בזה הצעות מחיר העירייה)להלן: " עיריית רחובות .1.1
 ות.רחוב בעיר םידחול בגני יל חול לארגזי

כל גורם ועל פי כל דין, הנחיה ונוהל מטעם  ת תבוצענה בתנאים המפורטים במסמכי המכרזודוהעב
 .מוסמך

 על פי הנחיות משרד החינוך ימולאו ארגזי החול בגני ילדים כדי שני שליש מבית קיבולם. 
 סוג המילוי יהיה חול נקי. 
 ה.נשפעמיים ב ל בארגזים לפחותיש לנקות את החו 
       

, המצ"ב גני הילדים הקיימיםכמפורט ברשימת ברחבי העיר  בחצרות גני ילדיםתבוצענה ות בודעה .1.2
 ., ובגני ילדים שיתווספו במהלך תקופת ההתקשרותלחוזה מסמך ג' למכרז 1 נספחכ

צמצם או להגדיל את העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הנמקה, ל
מהיקף העבודות שנמסרו לו  50%הזכיין בשיעור של עד  פוללטיסרו שימ גני הילדים רפמס

 מלכתחילה, והתמורה לביצוען תקטן או תגדל בהתאמה.
 

כמפורט והכל  סינון וניקוי חצר הגן וארגז חול סגור ותיחוח החול, העבודות נשוא מכרז זה הינן .1.3
  המכרז.ג' למסמכי  מסמך לחוזה 2 נספחבמפרט הטכני 

 שנה.חודשי הקיץ ובמהלך המהלך ב – בשנה םיפעמי עד ילדים ןגל בכ  העבודות יבוצעו

את העובדים הנדרשים   הנ"ל  עבודותביצוע הק על חשבונו לצורך  דרש להעסיייהמציע שיזכה במכרז   .1.4
חסי עובד ווצרו ייולא י  לביצוע העבודות עפ"י תנאי המכרז. המציע יבצע את העבודות כקבלן עצמאי

 יה.ירין העיומועסקיו לב ובדיו עומעביד בין המציע ו/א –
אך ורק עובדים שהינם אזרחי לצורך ביצוע העבודות המציע שיזכה במכרז יהא רשאי להעסיק 

 ישראל בעלי תעודת זהות ישראלית.
ים ומרוהחלים הכ ,כמו כן יעמיד המציע לצורך ביצוע העבודות על חשבונו בלבד את כל הציוד

 הדרושים לביצוע העבודות.
   

 בו זמנית. ילדים-גנילבצע את העבודות במספר  ותחייב כי ביכולתוי הירע יצהמצי .1.5
 

העירייה רשאית לפצל את העבודות נשוא המכרז בין מספר קבלנים וזאת על פי שיקול דעתה  .1.6
 הבלעדי. 

למחיר הנמוך   ם בהתאםוכיהז  עם המציעים  חוזהבמקרה ותחליט העירייה על פיצול כאמור, ייחתם  
 .ת שזכווהצעין הביותר שהוצע מב

 
הינו נציג העירייה לעניין מכרז זה והוא שיתן  האו מי מטעמ בעיריית רחובותך ונהחיאגף  תמנהל .1.7

 הנחיות והוראות מטעמה.
 

    לשנה אחת. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה תהא .1.8
 אפות נוספות שלההתקשרות בתקואת תקופת ך ריהעירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להא

 .(מסמך ג' למכרז), והכל בתנאים המפורטים בחוזה (בסך הכלם ינש 4 -עד לו) שלוש שניםעל לו יע
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 תנאים להשתתפות במכרז .2
 

 להלן: להשתתף במכרז זה מי שעומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים רשאים

 ישראל.  כדין במדינת  שוםד הרות ישראלית, או תאגיעודת זהל הנושא תראישמי שהינו אזרח מדינת   .2.1

 
בביצוע עבודות  ,שנים לפחות שלוש, של )המלצות( וא בעל ותק וניסיון המוכח באסמכתאותהשי מ .2.2

בשתי רשויות  ,מכאניים כליםבאמצעות  ,גני ילדיםסינון והחלפת חול בארגזי חול וחצרות  ,ויניק
 .2015-2019ם נישהלך במה ,ת בכל רשותנים בשנה לפחוג 100של  מקומיות לפחות, בהיקף

  – בע"מרה אם המציע הינו חב
שנים לפחות בתנאי שלאחד ממנהליה ניסיון של שנתיים  שתיניסיון כאמור של החברה עצמה של 

 לפחות.
ואם  ד ממרכיבי המציעש שנים של כל אחאם המציע הינו שותפות רשומה, ניסיון כאמור של שלו

  .ביחס לחברה א כפי שפורט לעילתהן וניסיקופת , אזי תע"מחברה ב יב כלשהו הינומרכ
 

יפרט  נשוא מכרז זה. המציע עבודותההדרושים לביצוע ח האדם ווכלים הכ, ל הציודי שברשותו כמ .2.3
, לרבות נפת עים המכאניים אשר ברשותו ואשר ישמשו אותו בביצוע העבודותהאמצ בהצעתו את

  .ופיםצפו חול שקטה ניידת לעבודה במקומות צרים

 
 מורשה עפ"י החוק.ק וסעינו מי שה .2.4

 
הורשע לא  עציהמשל אחד ממרכיבי  או מנהל של המציע או מנהל מציע או אחד ממרכיבי המציעה .2.5

הנוגעת  מרמה, גניבה, הפרת אמונים, בעבירהשוחד, ת בעבירני הגשת הצעתו למכרז זה לילים לפבפ
ירה משטרתית נגדו קת חתנהליים או מים פלילים הליכא תלויו/או לבעבירת מין  או  עיסוקו    לתחום

של חשד לעבירה יע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע באו נגד אחד ממרכיביו או נגד מנהל של המצ
 אמור.כ
 

 מסמכי המכרז .3
 

 .למציעיםתנאי המכרז והוראות  –מסמך א' 
 .המציעהצעת  –מסמך ב' 
 משך(.נוסח חוזה על נספחיו )ר' רשימת נספחים בה  –מסמך ג' 
 בות למכרז.רח ענוס –מסמך ד' 

 
 נספחי החוזה מסמך ג' למכרז:

 .עירימים בדים קייל גנירשימת  – 1נספח 
 סינון והוספת חול בארגזי חול בגני ילדים. ניקוי עבודותלביצוע מפרט טכני  – 2 נספח
 מחירון. – 3 נספח

 קבלן הזוכה במכרז.הצעת הטופס  – 4פח סנ
 זה.נוסח ערבות חו – 5נספח 
 יטוחים.ם בקיו שוראי – 6נספח 
 בות בנושא בטיחות.יכתב התחי – 7נספח 
 

 מציעהצעת ה .4
 

 כי המכרז ונספחיו. עבודות שפורטו במסמייחס למכלול ההצעת המציע תת .4.1
 א תידון בכלל.הצעה שתתייחס רק לחלק מהעבודות תידחה על הסף ול

       
לחוזה  3ח נספכ"ב במחירון המצ טיםמפורשל העבודות נשוא המכרז  המחירים המקסימליים .4.2

 . (מסמך ג')
  

 .מע"מאינם כוללים  חירוןבמהנקובים המחירים  .4.3
 

המפורטים המחירים המקסימליים מ ה באחוזיםנחה יבתקנהמציע מתבקש ליתן הצעתו על ידי  .4.4
 .3במחירון נספח 

 תידון כלל.וכל הצעה אחרת תידחה על הסף ולא  ים בלבד  ציע תהא באחוזמודגש בזאת כי הצעת המ
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 ו.פורט במלמסמך ב' למכרז שימולא בשלמותו בהתאם  המציעל גבי טופס הצעת ע גשותעה ההצ .4.5
 

סיף העירייה רשאית להואינה סופית ו  לחוזה  1פח שבנס  לדיםגני הימובהר ומודגש בזאת כי רשימת   .4.6
  .ממנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי גרועעליה או ל

 
לאחר בחירת הזוכה ם  ם בשקלייחירם למזכה במכרז תתורגההנחה האחוזית אשר בהצעת המציע שי .4.7

' ך גמסמ)ה ן בשקלים בחוזלזכיין תצוישתשולם התמורה ייקבע על ידי ועדת המכרזים, וכפי ש
 .(למכרז

 לסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק.
 

שזה יתפרסם ע"י הלשכה  כפי למדד המחירים לצרכןיו צמודים בו בחוזה יהמחירים שינקה .4.8
 לסטטיסטיקה.המרכזית 

ש ודבחפרסם  כפי שהת  2019שנת    דצמברמדד חודש    לצורך חישוב ההתייקרויות הואי  יססבד ההמד
 שלאחריו.

 יום הגשת החשבון לגזברות.וע בון הידד האחרדד הקובע יהא המדהמ
 

 ת ההצעההגש אופן .5
 

 'ב  מךמסכ  ההצעה המצורףטופס , על גבי  המכרזעותקים של חוברת    2-בבמכרז תוגש    המציעהצעת   .5.1
 .ובכתב יד ברור וקריא ימולא בשלמות שרא ,כרזלחוברת המ

 
 הדבר. נדרש  מכי המכרז בול מקום במסנדרשים בכהנתונים ההמציע ימלא וישלים את  .5.2

 תביא לפסילת ההצעה. ם נדרשים כאמוראי השלמת נתוני
 

  .המכרז תוספת במסמכי המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או .5.3
 מור יביאו לפסילת ההצעה.אכ תוספו תנוי, מחיקה אכל תיקון, שי

 
כרז מכי המות על כל דף ודף של מסבראשי תיב אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה .5.4

מו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו נדרשת חתימה יון שתוך צ תימה מלאהוח
 מלאה.

 כמגיש ההצעה. ומשרל לאוגריים בלבד ויש לציינו בס –המציע יש שם באם לעסקו של 
 

ם השותפות על כל דף ודף ם בשאם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתו .5.5
 המכרז בו נדרשת חתימת המציע. יבכל מקום במסמכמכרז וסמכי השל מ

 
רוף חותמת החברה חברה בצים לחתום בשם היחתמו המוסמכי, בע"מאם ההצעה תוגש ע"י חברה  .5.6

 .כי המכרז בו נדרשת חתימת המציעהמכרז ובכל מקום במסמ כימסמ שלעל כל דף ודף 
 
 אישורים .6

  
 הבאים:שורים על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאי

 
 תימהמורשי הח  תמותי)ח  ציעכל דף בחתימה מחייבת של המ  בשולי  מלאות וחתומותחוברות המכרז   .6.1

 + חותמת התאגיד(.
 

מכרז עד למועד מכי הו למסהבהרות שיוספ או/ו םוייניאו ש/ונים יקות תהרות, לרבוי הבמסמכ .6.2
 מחייבת על ידי המציע. ימהום בחתחת ספו,, אם יתווגשת ההצעהה

 
 הלן.ל 7כמפורט בסעיף  –ז רמכה בותרע .6.3

 
 תאגדות עודת ההתר" של  ועו"ד כ"נאמן למק  : העתק מאושר ע"יהצעה ע"י תאגיד  בהגשת  1.6.4 .6.4

סוג ונטי לרשם התאגידים הרלוי רספב עיצהמשל עדכני  ניםתדפיס נתו ,המציעשל 
י מאשר כאו רו"ח ה ו"דע רואיש וכןשעבודים( רוט ורך בפיצ)אין  עהמציגדות של תאהה

חתימה כרז הן של מורשי החתימות על גבי מסמכי המוכי  פעיל וקייםהינו תאגיד  המציע
יב יחל  וסמכחתימה הנ"ל הוי הן וכי מורשלכל דבר ועני  המציעת את  ומחייבו  המציעמטעם  



 

35/82/1 6 

הוצאתו אל ז זה וכי מכרלצור  ששידר  חרו אף אנוסעל כל מסמך  בשמו    ולחתום  מציעה  את
  או במסמך נפרד(. העההצ י טופסשול)ב ועלפה

ור" אמן למקעו"ד כ"נ  אושר ע"י: העתק מנו תאגידגוף פרטי שאי  /  הצעה ע"י אדם  בהגשת 6.4.2
עה הן ג מסמכי ההצע"ת  ימותחה  יח כאו רו"  ור עו"דישא  וכן  ציעמהשל    תעודת הזהותשל  
 .ד(במסמך נפרו א צעההה סי טופ)בשול המציעשל 

 
גני כמות  יסיונו,תקופת נ רוט לגבייפ) לעיל 2.2בסעיף  דרשכנ ציעתצהיר המפרט את ניסיונו של המ .6.5

 לעיל (1)מסמך בצ"ב כבנוסח המ (תהעבודוביצוע להאמצעים ששימשו  בהם ביצע עבודות, הילדים
 .בודותהע בצעו לולתכושרו ויכבדבר  מאת רשויות מקומיותב תכב צותהמל, כןו

 
למשך כל תקופת  ותו )בליסינג או בשכירותברשאו על כך שבבעלות המציע המעידים רים אישו .6.6

 המכאניים הציוד והכלים( ציות להארכתה בהתאם לתנאי החוזהופההתקשרות, לרבות הא
המכאניים  אמצעיםרט של האור מפויתוך ת, ללעי 2.3בסעיף  הנדרשים לביצוע העבודות כמפורט

  .וצפופים צרים במקומותלעבודה  , לרבות נפת חול שקטה ניידתתשישמשו לביצוע העבודו
 

 .(2ב)מסמך בנוסח המצ"ב כ ,ת העירצעובד ו/או חבר מועהצהרה בדבר קרבה ל .6.7

 
לום חובות שתו תנוובשאכיפת ניהול חסקאות גופים ציבוריים )רשים לפי חוק עדנורים הל האישכ .6.8

 :ינו, דהי1976מס(, התשל"ו 
 

 ח ודיוו ותקסי חשבונות ורשומאישור תקף על דבר ניהול פנ .א
ניהול  ות גופים ציבוריים )אכיפתק עסקאחוי על פ בכמתחיי

 .1976-ל"ו( תשמסשבונות, תשלום חובות ח
 

ם זרים כדין, דיובת עעסקר מינימום והכתשלום שתצהיר על  .ב
  .(3)ב מךמסכ נוסח המצ"בב

 
 .(4ב) מסמךכהמצ"ב תצהיר בדבר העדר הרשעה, בנוסח  .6.9

 
 המציע. שם לע קור,ניכוי מס הכנסה במ ברבדאישור תקף של רשויות מס ההכנסה  .6.10

 
ח בתיק איחוד דווהמ מציע שה )במקרה שלמור עוסק המציע עדכני משלטונות המס על היותור איש .6.11

של העוסק, אשר המאוחד  בתיק נכלל עיצמהשל היותו דבר מס ברשויות הור מאת גם איש יצורף –
 הצעה האישור(.צורף להוצא וו לגבי

 
 כי המכרז.רכישת מסמ תשלום עבורעל  להבק .6.12

 
 ערבות למכרז .7
 

רף כמסמך ד' למסמכי סח המצוש"ח בנו 50,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך  .7.1
 המכרז. 

 .הערבות תוצא על שם המציע בלבד 

 דדית של ראש העירייה או גזבר העירייה.צ-עפ"י פניה חדוניתנת לגביה  יתתנומלתי הערבות תהא ב

 .כדין תומהערבות תהא חה 

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

  .11/6/2020ות תהא בתוקף עד ליום רבהע 
 

 כלל.  ןא תידודרש, לצעה שלא תצורף אליה ערבות כנה .7.2
 

ה ביצוע העבודוזה ליחתם חשם ימים מיו 10תזכה במכרז, תוך ציע שהצעתו לא ר למוחזת תובערה .7.3
 זוכה. כנשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה 

   
מים י 10 כי המכרז תוךהעירייה ועל שאר מסמהמציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם  .7.4

 . מיום שידרש לכך בכתב
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מים מכי המכרז חתויחזירו לעירייה בצרוף שאר מס יל ולאעלר ומה כאה על החוזהזוכ יחתום אל .7.5
ימים מיום שידרש  10ום ביטוחים, בתוך וזה חתומים, לרבות ערבות ביצוע ואישור קיי החונספח

קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות   פיצוישמש כיומה  כסותחולט הערבות    -לכך בכתב  
  ין.  דעל פי  כאית העירייהזוסף לכל סעד לו ת בנוזא ו,תעת הצמציע בעת הגשה ול עצמנטל עש

 
ע ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש, תחולט ש המצידריאם י .7.6

 הערבות.
 
 הצהרות המציע .8
 

ועים כרז ידי כל פרטי המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כתו של המהצע הגשת .8.1
כישורים וה יוןמיומנות, הניסא בעל הידע, הלקיימם במלואם, וכי הוכים הוא מס יו, כנהירים לו

צוע העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז, וכי הוא מסוגל מכל המקצועיים והאחרים הדרושים לבי
 את העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז. לבצעבחינה שהיא 

 
ייר בשטחים המיועדים שור כי סואי צהרהכמוה כה במכרז,תפותו ל המציע והשתהגשת הצעתו ש .8.2

ויות החוזה דק את תנאי השטח לצורך מילוי כל התחייבוב ראהנשוא המכרז,  ביצוע העבודותל
 המוצע במכרז.

 
יועדים לביצוע העבודה קיימות מערכות ם המתשומת לב המציע מופנית לכך, כי היה ובשטחי .8.3

ערכות אלו ולהבטיח כי אים על מחראהכל   בתאום עםבודות  את הע  וא ידרש לבצעות, התשתית שונ
 ר בזאת כי יעשה כן.צהיא מגיעה בהן, והולא תיגרם כל פ

 
שוא כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה נ .8.4

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

 וקף ההצעהת .9
 

 .רזגשת הצעות למכמהמועד האחרון להיום  120ל ש פהקולתתישאר בתוקף  יעהמצהצעת 
 

 הבהרות ושינויים .10
 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .10.1
 שובה לשאלות המציעים. או בת יוזמתהבמסמכי המכרז, ב
ל עתם שב לידיכתב ואובויי המכרז ד מתנאתי נפרנים כאמור, יהיו חלק בלהשינויים והתיקו

 שנמסרו על ידם. יה לפי הפרטיםצעות הפקסימילמכי המכרז באמעים ורוכשי מסציהמ
 

בעיריית וך ינהחמנהל אגף סגן ל למסור מציע רשאי, 13:00שעה  27/1/2020לא יאוחר מתאריך  .10.2
ת: לכתוב בדוא"לו ו/א ,08-9392420 מספר היסימילפקהות ע"(, באמצהמנהל" )להלן: רחובות

i.ilkohavi@rehovot.mun הירות שמצא במסמכי ב מה, או חוסרשגיאה, אי התאל כל סתירה, ע
סמכי כלשהו הכלול במ  של סעיף או פרט או עניין  המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו

 ."(העדההו" :)להלן המכרז ת נשואהנוגע לעבודוהמכרז או 
 

 בכתב. תשובותכאמור לעיל, ימסור לו המנהל  בכתבע למנהל הודעה המצימסר  .10.3
ו/או במייל לפי פרטי פקס ב רוכשי מסמכי המכרז ה לכליהפקסימיל באמצעותחנה ת תישלהתשובו

)להלן:  לקבלת הבהרותות לפניה בבקש, לאחר תום המועד על ידם ומסרנשההתקשרות 
 .("בותשוהת"

 10.2ם סעיפית ההודעה ואת התשובות כאמור בלתי נפרד הימנה, אחלק בכ ו,תעצלה ףרכל מציע יצ .10.4
 לעיל. 10.3 -ו
 

לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .10.5
בה כאמור תשוקיבל    לעיל, ולא  10.2בסעיף  אמור  מכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כה

 לעיל. 10.3ף עיבס
 

קן טעויות במכרז ו/או לתהרות לאמור מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הב .10.6
ידו לכל רוכשי ן על תינת בעניין כאמור והודעה בכתב ,רזלו בו ו/ או לערוך שינויים בתנאי המכשנפ

 המכרז.
 

mailto:kohavi@rehovot.muni.il
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שניתנו או  ניםתיקואו /ורות בות ו/או הבהשוך על תעתו הסתמפי מציע, כי בהצלא תישמע טענה מ .10.7

ורפו להצעתו עיף זה, והן צבכתב כאמור בס"י המנהל נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע
 כחלק בלתי נפרד הימנה.

 
 ר בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז.שובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמות .10.8

 
 בחינת ההצעות .11

 
 ר או כל הצעה שהיא.ותבילה הזוהעירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה  .11.1

 
פות כפי הבהרות נוסו/או  נוספיםם כימו מסם ו/אטימהמציע פר א רשאית לדרושהעירייה תה .11.2

ת מע"מ מאזנים, דו"חוהמציע, לרבות חון את לאחר פתיחת ההצעות על מנת לב שתמצא לנכון גם
 ודו"חות ניכויים. 

 מכאניים שישמשו לביצועה יםמצעהא ה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להציג בפניה אתיהעירי
 בשטח.יצועים ת במהדג לרבות, )ד( לעיל 2כמפורט בסעיף  העבודות

המציע, , ביכולתו של יתרלהתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היה רשאית העירייה תה .11.3
 לה,, בכושרו לבצע את העבודות ברמה מעוהקודם המוכח בביצוע העבודות הנדרשות במכרז  סיונויבנ
פרט אחר  וא מךמסכל וב כאני שברשותויצועי הציוד המ, בהתרשמותה מבהצעתו הכספיתה ובבג
 , ובניסיונה הקודם עם המציע. להציג נדרש המציעש

רצונה מביצועים קודמים של המציע ו/או  מידת שביעותות לשיקול של יפהעירייה רשאית ליתן עד
 לניסיון קודם עמו.

 נים הללו.של כל הנתו לקבוע את משקלםה עתל דיקוהעירייה תהא רשאית לפי ש 

ת סכומה לעומת דרישות ינבלתי סבירה מבחעה שהיא צהבלל כתחשב לההעירייה רשאית שלא  .11.4
שלדעת העירייה מונע הערכת מסעיפי המכרז ורטת לסעיף פמבשל חוסר התייחסות  המכרז, או

 ההצעה כדבעי.
די שמחיר שעת עבודה של עובך לכאה מביהעירייה רשאית לדחות מראש הצעה שעפ"י סכומה 

 .המציע יפחת מעלות שכר מינימום
 

די, הבלע שקול דעתה ם לפיאת העבודות בין מספר מציעי , לחלקך לא חייבתהעירייה, א יתשאר כן .11.5
 עם הזוכים בהתאם למחיר הנמוך ביותר מבין ההצעות שזכו. חוזהעל ה לחתום במקרה כזו

ערבות גובה  קבעיי ,לעיל מספר מציעים כאמור יןב דותעבואם ועדת המכרזים תחליט לחלק ה
 חסי בעבודות.לפי חלקו הי רייההמציא לעיל האי כהזו כלשעל  הביצוע

 
 הגשת ההצעות והמועדים .12

 
כתב יד ברור וקריא, ב  שני עותקיםב  -מסמכי המכרז  לסמך ב'  מ  -  את טופס ההצעהל המציע למלא  ע .12.1

ם שאר מסמכי המכרז כשהם ע ולהגישם יחד כרוכה רתבחובלצרף אליו את האישורים הדרושים 
מס'  פומבי ן: "מכרזיצוי וראות זה, עליהה ורפת לכתבצמה רהה סגוטפחתומים על ידו, במע

1/2020." 
 

 ד בשני עותקים.מסמכים מצורפים יש לכרוך בנפראישורים ו. ת המכרזואת כריכת חובראין לפרק  .12.2
 

ל עיריית שה המשפטית  ת המכרזים בלשכלתיב  דואר(סור ידנית )ולא באמצעות הלמ  ישת  ת ההצעוא .12.3
, בשעות העבודה הרגילות שבהן פועלת 6רחובות קומה  2ילו ב ח'ר רחובות אשר בבניין העירייה,

 העירייה.
 

 .13:00שעה  עד 11/2/2020עות הוא יום שת ההצחרון להגאד הועהמ
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