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 עיריית רחובות

 לוגיסטיקהאגף 

 10/2020מכרז פומבי מס' 
 חובותבעיר רלמוסדות חינוך וציבור  דרותג פוייאספקה והתקנה של חיל

 
 
 
למוסדות   גדרות  ה והתקנה של חיפוייאספקל"( מזמינה בזאת הצעות מחיר  העירייה)להלן: "  תוובריית רחיע

 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.חינוך וציבור בעיר רחובות
 

 חובות, קומהרב  2  שברחוב ביל"ושל העירייה    לוגיסטיקהאגף    אצל אמרכליתמסמכי המכרז ניתן לרכוש  את  
שלא  ₪, 1,000 של בשעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך 08-9392813 טל':, 219חדר , 2

 יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
 

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

יש  10/2020 'ז פומבי מסכרמ מעטפה סגורה נושאת ציון, במכרזשתי חוברות של מסמכי ה צעות,את הה
פטית בבניין העירייה קומה כה המשלהפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלש

למסמכי  המצורף בנוסח ₪ 15,000של  בסךערבות בנקאית רוף י, בצ13:00עה ש 29/7/2020ליום  עד, 6
 המכרז.

 
יה מתחייבת לקבל את י. אין העירידעהבל תהדע קולאת ההצעה הנראית לה לפי שי חורית לבהעירייה זכא

 ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא. 
 

 העבודה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.ית לפצל את איה רשהעירי
 

 

 

 

 
 רחמים מלול         
 ראש העירייה         
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 מסמך א'
 עיםילמצ אותתנאי המכרז והור

 

 עיריית רחובות

 לוגיסטיקהאגף 

 10/2020 מכרז פומבי מס'
 ציבור בעיר רחובותלמוסדות חינוך ו גדרות ייפויח שלאספקה והתקנה ל

 
 

 למציעיםפרטי המכרז והוראות 
 
 כללי .1
 

גדרות למוסדות חינוך וציבור   של חיפוייקנה  והתקה  פאסלמחיר  עיריית רחובות מבקשת בזה הצעות   .1.1
 אתריםהטבלת בו יכנהטבמפרט אשר יבוצעו באופן המפורט , "(אתריםה"ן: לה)ל בעיר רחובות

להלן: ) המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז לחוזה ההתקשרות 2, 1 םינספח – במכרז הכלולים
  להלן. יםהמפורט(, והכל לפי התנאים "חיפוייםהאו " "העבודות"

ים אשר יזכו ת עם המציעורתקשהה היקף את, 25% עדגדיל שומרת לעצמה את הזכות לה העירייה
 .העירייה שלאתרים נוספים ב עבודותביצוע הלצורך במכרז, 

 
"(, הזוכים" או "הקבלנים" הלן:ם )לנילבחירתם של קבל עדמכרז זה הינו מכרז מסגרת, אשר נו .1.2

  בודות בהתאם לתנאי המכרז.אשר העירייה תוכל להתקשר עם מי מהם, מעת לעת, לביצוע הע
 

( תלבחור במספר הצעות הטובות ביותר )שתיים לפחו להלן, בכוונת העירייה 3ף עיבס בכפוף לאמור .1.3
ייחתם חוזה  זוכיםעם ה "(.םמכסת הזוכי" או "םכיהזוובעליהן ייחשבו לזוכים במכרז )להלן: "

  "(.החוזהמסגרת בנוסח המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז )להלן: "
 

 .כל האפשרכ שוויוניה באופן ייירהעי יד-בוצע עלוכים במכרז תהז ת העבודה ביןוקחל .1.4
 

ת לעשות אחת מתאימות לפחות, תהיה העירייה רשאי תולא הוגשו או לא נותרו לדיון שלוש הצע .1.5
  מאלה:

 ים חסרה, או:סת זוככמז בהמכרלקיים את  .1
 או: ם,סת הזוכילהשלמת מכ לפרסם מכרז .2

 לבטל את המכרז. .3
 

ת הזכות כי אם אפועל של איזה מהעבודות, ב ועיצב םח למי מן הזוכיז כדי להבטימכריה בבזכי ןאי .1.6
במהלך   ידי העירייהעבודה שתוזמן על    כל  ח מעמד זהומכ  ובה לבצעואת הח יכלל במאגר הזוכיםלה

 הלן.לדאים לתנ מכרז ומכוחו בכפוףתקופת ה
 

 א.ף עבודה שהוהיקלכל כרז מבי הזוכה תחייבת כלפירייה אינה מעהמודגש בזאת כי 
 עירייה.לו יידרש ע"י ה ז, בכל היקףלבצע עבודות כאמור במסמכי המכר בייח יהיה זוכה במכרזה
 

 ך ביצועתהיה רשאית, לצור העבודות והעירייה בלעדיות כלשהי בביצוע למי מן הזוכיםלא תוקנה  .1.7
בהתאם  הכל רז,מכ אלל עם מי שתבחר לביצוען פרד או להתקשרות, לפרסם מכרז נבודמהעה יזא

כלפי טענות  ו/או    רישות ו/או תביעותהעניין, לא תהיינה כל ד  י, לפלזוכים/יםעצילמ  ראות כל דין.להו
 העירייה בקשר לכך.

אחר קבלן  ותצעבאמ בצע את העבודותיה רשאית לתהא העירי ,ר לעיללגרוע מכלליות האמו לימב
 סיא לרבות עומכל סיבה שהות מבודהע תאע אפשרותו של הזוכה לבצסבור כי אין בבמקרה בו ת

 חר.כלי אאו כלכל קושי תפעולי ו/עבודה ו/או עובדים ו/או י מחסור בכל ת,דובוע
לו מכוח המכרז  נמסרואשר  מלבצע עבודותימנע  מכרזב הזוכיםן ממי קרה שבו מובהר כי במ

 . כל המשתמע מכךל ע ,עם העירייה החוזהום הפרת כך משבא יה ,זהוהחו
 

ייה בכל אופן שהוא, יצוין בזאת יב את העירחיל דיכ ךמבלי שיהיה בכית בלבד וה כללרכהע ךרוצל .1.8
 אחד מיליון) ₪ 1,000,000 -עומד על כבודות נשוא המכרז שוער של כלל העההיקף הכספי המי כ
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ק להמכרז כל ח גרתבמסהיה רשאית להוציא לפועל תייה העיר אולם .לפחות לשנה חדשים( יםקלש
 ה. זמהיקף 

 , לא יזכה אתכל טעם שהוא, לשיקול דעת העירייהת מודמהעבו חלקל כ לפועל של תואי הוצא
 מראש על כל טענה  יםמוותר  אשר יזכו במכרז  ים/והמציעפיצוי ו/או תשלום    כלב  מהםהזוכים או מי  

 ה.ין זניכלפי העירייה לע
 

 "(. ההחוזתקופת הלן: ")ל שיםחוד 24עפ"י המכרז תהיה בת ים ערך עם הזוכתקופת החוזה שי .1.9
כה במכרז והעירייה תהא וו תקופת ניסיון של הזורות יהלהתקש ניםאשורהודשים שלושת הח

ד הזוכה י שיקול דעתה לא עמאם עפ"יום מראש ב 14ו רשאית להודיע לו על הפסקת העסקת
 .צונהות ריעלשב החוזה "יעפתיו בהתחייבויו

 
ות פותקשתי את תקופת החוזה בי להאריך הבלעדול דעתה קישמורה האופציה עפ"י שייה לעיר .1.10

 .(מסמך ג')"(, כמפורט בחוזה ת ההארכהופתק)להלן: " כל אחתם דשיחו 12פות של נוס
 

חזר הרה לכל מקהא זכאי בהמציע לא יוחולו על המציע בלבד,  כל ההוצאות בקשר עם הכנת ההצעה י .1.11
 צאות אלה.וה

 
 ולשם הכנת הצעת ים למציענהם נית ,ירייהה של העם רכושכל המסמכים שבחוברת המכרז הינ .1.12

אם יגיש את ההצעה  דלהלן בין 13עירייה עד למועד הנזכר בסעיף להחזירם לה בלבד, ועליו שתוהג
 אחרת.לכל מטרה השתמש בהם לו רשאי להעתיקם או ינא ובין אם לא יגיש; המציע

 
 
 רזכמי המכמס .2

 
    םלמציעיתנאי המכרז והוראות  – מסמך א'

 מציעת ההצע – מך ב'סמ
 כמפורט להלן יו,ספחנ נוסח חוזה על – מך ג'סמ
 צורך השתתפות במכרזנוסח ערבות בנקאית ל – מך ד'סמ

 
 :נספחי החוזה מסמך ג'

 מפרט טכני. – 1נספח 

 .כרז(ים במ/ף לאחר חתימת הזוכה)יצור רכותוכמויות מוע רשימת האתרים – 2 פחנס

 .כרז(ים במ/ף לאחר חתימת הזוכה)יצור ודהעבית תכנ – 3נספח 

 .ועיצב תובנוסח ער – 4נספח 

 י קבלן.חוטבי ריכתאישור ע – 5נספח 

 (.למסמכי המכרז' סמך ברז )מבלן למכהצעת הקת , לרבוי המכרזכל מסמכ – 6נספח 

 טיחות.בבנושא התחייבות כתב  – 7נספח 

 
 
 זכרות במלהשתתפתנאים  .3

 
 ר:בטצהסף הבאים במועונה על כל תנאי  מכרזכי הת מסמא ציע שרכשרז זה מלמכעה גיש הצזכאי לה

 
עיסוקו שראל, שם כדין ביויחיד אזרח ישראל או תאגיד רש ,המציע הוא אישיות משפטית אחת .3.1

 .זה זבמכרפורטים וגים המסהמן  ניותקבלבביצוע עבודות 
 

 ס.המת ים כדין מטעם רשויוול ספרניהעל שור בעל איהמציע הינו עוסק מורשה  .3.2
 

 ציבוריים. וק עם גופיםל אישור לעסהינו בעע צימה .3.3
 

 ר במצטברמ")חמש מאות(  500ת בהיקף של ויים לגדרופבהתקנת חימוכח ומתועד סיון ני ציעמל .3.4
 . 2017-2020ן השנים , בילפחות גופים ציבוריים / רשויות מקומיות 2, עבור בכל שנה חותלפ

 
 



31/4.12/2 5 

 הצעהה .4
 

 'ב  מךמסכ  מצורףההצעה הטופס גבי  , על  המכרזעותקים של חוברת    2-בבמכרז תוגש    המציעהצעת   .4.1
 .ריאוק ד ברורתב יכוב בשלמות מולאאשר י ,זרכמרת הלחוב

  
לול אספקה, התקנה ואחריות לתקופה של שנתיים י אשר יכשל חיפו  מ"רמחיר ללהציע    יעהמצעל   .4.2

בתמורה לקיום כל התחייבויות  .בדבאמצעות עט בל ובמיליםבספרות ם רשיההצעה ת. שנים( 2)
 שהוצע בהצעה  פילמ"ר כ  ךס  לזוכים  ם העירייהלשת  ,היריייעות רצונה של העלשב  יםים הזוכהמציע

  .מנהלידי ה-תכנית העבודה שאושרה עלאם לבהת שבוצע בפועל וי"ר חיפפלת המבמכרז, מכל

 
 כלול מע"מ.את, כי הצעת המחיר לא תש בזמודג .4.3

צאת חשבונית מס מה כנגדולם ף וישתווסוונטי, ימע"מ בשיעורו החוקי שיהיה בתוקף במועד הרל
 .כדין

 
 .ללן בכתידו  אלל וספתיו  הצעת  –  האמור לעילה עונה על  אינשהצעה אחרת  יציין בהצעתו    רשא  עמצי .4.4

גיעה לו, מתמורה הל געבנואותו לכל דבר ועניין, במסגרת הצעתו יחייבו  עהמציע"י  בנקיש המחיר
 לו. גיעהורה המם מהתמושיערוך חלק מסוי יעהקב לרבות במקרה של ביצוע חלקי ו/או

 
 יתר:ן הוביפויות הצ תלויועהו ותצאול ההן את כבחשבו המציעקח יי תוצעה תעבקבי .4.5

 .בודהעלויות שכר ע 
 .עלויות הובלה 
 עלויות כלי רכב ומכשירי קשר. 
 .הנדרש הציודחומרים וות העלוי 
 עלויות השימוש במים וחשמל. 
 בטיחות.צעי ות אמילוע 
 .בויותעלויות ביטוחים וער 
  
ן מס קניה וכיו"ב וכ, ומכס, בל ,משלתייםעיל, כל ההיטלים המל וראמה תמבלי לגרוע מכלליו 

בו ת, ייחשהעבודוומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בביצוע  המדד ו/או התש  יים בשיעוריינוש
 ירי ההצעה.מחככלולים ב

  
ט פר ףיסויאו  עגרי ימחק,, יתקןה לא ו ובכלל זונספחי י המכרזבמסמכוי המציע לא יכניס כל שינ .4.6

 ו.לשהכ
 
 
 תוקף ההצעה .5

 
 למכרז.  ן להגשת ההצעותיום מהמועד האחרו  120של    פהוקלתף  תהיה בתוק  כרז זהשתוגש למ  הכל הצע

 
 
 הרות המציעצה .6

  
ידועים ז כרמטי הכל פרשבמכרז, כמוה כהצהרה ואישור  עתו של המציע והשתתפותוהצ גשתה .6.1

 ן הניסיו ,הידע, המיומנות בעלוא הי כו, לואםמבם ימלקיגל ומסו מסכיםהוא י ירים לו, כונה
 רז. מכהמצורף לחוזה יצוע העבודות נשוא הבל םשידרוהועיים המקצ והכישורים

 
נשוא  קשור בביצוע העבודההתנאי כלשהו  ידיעת קשר למכרז, איות, אי הבנה בבדבר טע הנעל טכ  .6.2

  מציע.ה ע"י ההגשת ההצעקבל לאחר תת לא רז,המכ
 
 
 צרף להצעהע למציה שעלמכים ם ומסיורשיא .7

 
ח בתיק איחוד דווהמ מציע ה שלבמקר) שהרומ עוסק המציע ונות המס על היותטמשל כנידעור איש .7.1

 של העוסק, אשרהמאוחד  בתיק נכלל המציעל היותו שר בדרשויות המס ב ור מאתישגם א יצורף –
 ור(.הצעה האישצורף לו הוצאו לגבי

 
 .יעמצה שם לע קור,נסה במהכ מס יוניכ ברבדמס ההכנסה ויות של רשאישור תקף  .7.2
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ות לום חובתשו נותשבוהול חני יפתאכ) יםירציבוגופים ת ואסקרשים לפי חוק עדנורים ההאיש לכ .7.3

 :ינוהיד, 1976התשל"ו  מס(,
 

ות ק עסקאחוי על פ בתחיימכ חודיוו ותומקסי חשבונות ורשר תקף על דבר ניהול פנשואי .7.3.1
 .1976-ל"ו( תשמסבות חוום תשל ,שבונותניהול ח כיפתים )איבוריגופים צ

 
 (1מסמך ב)כ "בהמצסח נון, בידים כם זרדיובע תקעסר מינימום והכתשלום ש ר עליתצה .7.3.2

 . צעהס ההלטופ
 

 גדותאתהה עודת תר" של ד כ"נאמן למקושר ע"י עו": העתק מאועה ע"י תאגידצה בהגשת .147. .7.4
סוג ונטי לולם הריאגידהת רשםי רבספ עציהמל ש כניעד םתדפיס נתוני ,ציעמהשל 

כי  רמאשח הרו"או  ו"דע רואיש וכןשעבודים( רוט ורך בפיצ)אין  עהמצישל  גדותתאהה
ימה מורשי חת כרז הן שלמסמכי הגבי מ לעהחתימות וכי  קייםל ופעיו תאגיד ינה עציהמ

יב יחלהוסמכו  "להנמה חתיהן וכי מורשי ועני לכל דבר עיצהמת את ומחייבו המציעמטעם 
אל  אתוהוצז זה וכי מכרלצור ששידר רחו אף אסונעל כל מסמך בשמו  וםולחת מציעה תא
  ד(.רנפ סמךבמה או עההצ י טופסשולב) ועלפה

ור" אמן למקהעתק מאושר ע"י עו"ד כ"נ :נו תאגידיגוף פרטי שא / הצעה ע"י אדם בהגשת .2.47
עה הן צהכי המג מסע" תימותחהרו"ח כי ו א "דועור איש וכן ציעמהשל  ודת הזהותעתשל 
 .ד(במסמך נפרו א צעההה סי טופול)בש המציעשל 

 
 םהב םינזמימות ומוקשל מרוט )פי לעיל 3.4 בסעיף כנדרש יונו של המציעניספרט את מר התצהי .7.5

 רוטי. הפמועדיהן(והיקפן  ,ותדוהעבטי ר, פת לאלה נשוא המכרזדומות ע עבודומציע היצם ברובוע
, הנ"לף נאי הסבת עציעמידתו של המ להוכחת רשותהנדות דועבט הירופ, את לול, לכל הפחותיכ

רף המצו בנוסח ,י העבודותממזמינ צותהמל רוףבצילטופס ההצעה  (2)ב מךסמכ צ"במהסח בנו
 .ס ההצעהלטופ( 3ב)נספח כ

 
 .לטופס ההצעה (4ב)מך סמ"ב כבנוסח המצ ,ת העירצו/או חבר מוע בדעול הבר קרהצהרה בדב .7.6

 
 .עהצלטופס הה (5ב) מסמךכב צ"מהח וסבנ ,השער העדר הרבבדיר תצה .7.7

 
 .לטופס ההצעה (6מסמך ב)מצ"ב כתצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח ה .7.8

 
 ן.הלל 8כמפורט בסעיף  –ז המכר ערבות .7.9

 
מורשי  תמוית)ח עצימהשל  ייבתחמבחתימה  דף כל ילום וחתומים בשיאמסמכי המכרז מל לכ .7.10

 אגיד(.חותמת הת + התימהח
 

ועד למד ע זמכרמכי הו למסהבהרות שיוספ או/ום וייניאו ש/ותיקונים  תהרות, לרבוי הבמסמכ .7.11
 מחייבת על ידי המציע. ימהום בחתספו, חתווית , אםגשת ההצעהה
 

 .זרכסמכי המרכישת מ לה עלצילום הקב .7.12
 

 
 זכרך המרוערבות לצ .8
 

ם לישק  ףאל  חמישה עשר)  ₪  15,000  סך שלבית  ומנואוט  איתנקב ותברתו עהצעף לצרב לייהמציע ח .8.1
 .  מכרזלמסמכי ה מסמך ד'כסח המצורף בנו, חדשים(
 .חתומה כדין אתהו בלבדעל שם המציע צא תו הערבות

 ייה.עירבר הזג אש העירייה אוצדדית של ר-יה חד"י פנות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפרבהע

 .2020שנת  יוניודש חיס מדד בסל ם עיריהמחר וקי דדלמ הודהא צמות תהערב 

  .13/12/2020הא בתוקף עד ליום ות תהערב 
 

 ון כלל. ידא תב ערבות כנדרש, לכתיה אל צעה שלא יצורףה .8.2
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ת ובודהעע  וצחתם חוזה לבייישימים מיום    10תוך  ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז,  ה  .8.3

 ם. כיזוכיה יריי הע"ו עקבעימי שעם  כרזמהנשוא 
   

מים י 10 תוךר מסמכי המכרז העירייה ועל שא חוזה עםתום על תזכה במכרז יחשהצעתו יע המצ  .8.4
 . רש לכך בכתבדייש וםמי

 
נספחי מכי המכרז ור מסף שאורים הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו לעירייה בצתויח אל .8.5

ש לכך דרים שימים מיוי 10 וךבת, םיחוביט יוםק על אישורביצוע ו תת ערבובום לרימותהחוזה ח
ייבויות חתהה םקיואש בגין אי כם מרקבוע ומוס שמש כפיצוייסכומה ובות תחולט הער –בכתב 

 ין.  דל פי ע ירייהכאית העזמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו המו נטל על עצש
 

ולט , תחרשו כנדונחשבל ע ה כןשעלא ית ובוערהקופת  יך את תראייה להירי הע"ע עידרש המצייאם   .8.6
 הערבות.

 
 

 וייםהבהרות ושינ .9
 

ותיקונים ים נוימכרז, להכניס שיל ותעצן להגשת ההאחרועת קודם למועד  העיריה רשאית בכל .9.1
 בלתי  קלחם כאמור יהוו  ים ותיקונישינויעים.  זמתה או בתשובה לשאלות המציובמסמכי המכרז, בי

 המכרז באמצעות הפקסימיליהי מכשי מסוכור יםיעהמצ תעלידיתב בכו אויוב המכרזי אנפרד מתנ
 ידם.נמסרו על רטים שלפי הפ או כתובת הדוא"לו/
 

 של העירייה לוגיסטיקהלמנהל אגף  למסור מציע רשאי, 13:00שעה  13/7/2020ך רימתא לא יאוחר .9.2
 :"לואהדבת כתות ו באמצעוא 08-9392225 פרסמ היפקסימילה תוע"(, באמצהמנהל" :)להלן
ni.ilt.mu@rehovolat  ת שמצא במסמכי המכרז, רוהיב  סרו חוה, אהתאמה, אי  כל סתירה, שגיא  על

רז המכ סמכימבהכלול כלשהו  פרט או עניין או ףעיל סנו שקשר למובו באצלועל כל ספק שהתעורר 
 .("ודעההה"ן: ל)להכרז שוא המנ לעבודות או הנוגע

 
"(. בההתשו)להלן: " בכתב התשוב מנהללו הל, ימסור ר לעיכאמו בכתבה נהל הודעלמע ציהמ מסר .9.3

קס הפ לפי מס' כרזרוכשי מסמכי המ לכל וא"לבדו/או  הימילכשיר הפקסיתישלחנה במבות התשו
  .תהבהרו תלקבללפניה בבקשות מועד התום  , לאחרדםעל י ושנמסרדוא"ל הבת ותכו

 
 9.2 עיפיםבסמור ת כאובודעה ואת התשמנה, את ההותי נפרד היבלק כחלעתו, צהל רףיצ עמצי לכ  .9.4

 לעיל. 9.3 -ו
 

י ספק במובן פרטדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ב יעמפי מצה ענט ישמעלא ת .9.5
אמור כ תשובהקיבל  אלעיל, ול 9.2בסעיף ור אמה כעדפנה בהובמסמכי המכרז אלא אם  או רזכהמ

 לעיל. 9.3עיף סב
 

 עויותלתקן טבמכרז ו/או אמור הבהרות למתו מיוזל ליתן מך המנהיל, מוסלפגוע באמור לע ילבמ .9.6
 כרז.מה כשין על ידו לכל רווהודעה בכתב תינת ,נויים בתנאי המכרזו לערוך שיפלו בו ו/אשנ

 
ו או נתינים שנוו תיקא/רות וו הבהא/הסתמך על תשובות ו  עתוהצכי ב  המציע,  לא תישמע טענה מפי .9.7

הצעתו ורפו לוהן צ זה,בסעיף  תב כאמורל בכהמנהע"י  אלה ניתנו, אלא אם ידי העירייה עלו נעש
 נה.רד הימבלתי נפ לקכח

 
 י המכרז.מכממס לקו חה יהוור בסעיף זתשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמ .9.8

 
 

 הצעותבחינת ה .10
 

איזה מתנאי ב דהמיע אי ו/או שרדנות הברסח הענוטיה מכל ס ואה של ערבות המכרז ו/מצאתאי ה  .10.1
 ההצעה. של  סילההמכרז תגרור פ הסף של

  
 וגשהה איזה מן האישורים המפורטים לעיל או שהו לורפה שלא צסול הצעפלשאית תהא רהעירייה    .10.2

 ז.רמכי הבהתאם לתנא שלא
 

mailto:tal@rehovot.muni.il
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 ו כלא/כרז והמסמכי יע במצמת שנעשו על ידי התוספ אוו/ הטאו השמ/בכל מקרה של שינוי ו .10.3
 רז.מציע למכעת הת הצעירייה לפסול אם בכל דרך שהיא רשאית ההיבגל ייגותתסה
 

 עה שהיא.הצ כל אור ולה ביותר בהצעה הזת לבחויבחיה מתאינ ירייההע .10.4
 

 צעהמו ירחמה לשיתר בה בין התי סבירבל שתהיההצעה שלא להתחשב ב היה רשאיתהעירייה ת  .10.5
 ירייהעת הערז באופן שלדאי המכה לתנהתייחסות  ה או חוסרים במנים המוצעזהנאיה, לוחות  ת  ה,ב
 צעה כנדרש.ת ההע את הערכונמ

 
למציע אחד   העבודות כולן  ת ביצוער אמסוש העירייה לארבפני  ית להמליץ  שאר  ועדת המכרזים תהא .10.6

  .תומן העבוד ו חלקביצועל בלקי הכזו לפן שכעים באוין מספר מציות בהעבודלפצל את  או
 

או /ן ווכשתמצא לניקה כל בדלבצע הבלעדי, בכל עת, ה ל דעתפ"י שיקורשאית, עה תהא העיריי .10.7
את העבודות נשוא צע לב ציעהמ שרו שלדבר כולנכון, ב ראהשת דרוש מכל מציע כל הוכחהל

ת , לרבוהמוכח עיוצקמה נווי, ניסהמשפטי הפיננסית, מצבו ותנותוסנו הכלכלי, איייקט, חהפרו
ונים מנת באיזהתחשב י המכרז בכלל ולהנאט ומתהסף בפר תו באיזה מתנאייבו, ועמידטוהיקפו 

עירייה רשאית , העילר לאמוליות הוע מכלומבלי לגרתר  הי  דיקה. ביןבמן הת אלה העולים  לרבואלה  
חס יבו"ב, כיו מיצעה ונבר הורו"ח בדולחלופין הצהרת  פייםהצגת דו"חות כס ן המציעלדרוש מ

י מכתברבות תה, לא המידע להנחת דעלואת מ לעירייה חייב לתתיהיה  המציע .2015-2019לשנים 
 סוד.ל האפשר בככ מרוו לידיעת העירייה יישם שהובאיפרטה. המלצ

 
 רים. חאעם  ודם שלוציע, ובניסיון קשב בכושרו של המלהתח איתרש תהאהעירייה   .10.8

ר עמו בכל הקשוע ר ה ניסיוןיהירייה ע אשר לעה של מציעצה לולפס שאיתרעירייה כן תהא ה
ות חוה בלעמידדה קודמת כולל אי ועב צועצון מאיכות ביר ותלרבות בשל אי שביע, ותת דומלעבודו

 ו.יותמומחאו מ/ו/או מכישוריו ו הזוכה/ו של המציעם ו/או מאמינותיזמנ
 

ה בקשר ייריו תביעה כלפי העו/ארישה או ד/כל טענה ו ין, מוותרים עלניפי העים, להמציעים/הזוכ
 כך.ל

 
כיבים ל המראת כ הזוכה/ותההצעה/ות לל שיקוליה בבחירת כיא בבת להרשאיהיה העירייה ת .10.9

להצעתו דרשו וצורפו על ידי המציע נש והנספחים , המסמכיםכרזהמ מכיונים העולים ממסוהנת
 ,ות, אמינותו של המציעבודהע עויצזה, איכות ביה ובכלל יריעה הכרשע ותו מבדיקומאלה שעל

צוע בי ןפהרצון מאושביעות  אודות המציע ומידת מלצותהתו, מחיו, מוונו המקצועייסי, נכישוריו
עים העירייה מביצו שביעות רצון דתרייה. למיהן של העים וחריל אודמות עמו, הן שתקשרויות קה

 דיפות.ן עינתת מואו הנוכחי ענה הקודם ויסיונ עיל המצכחיים שקודמים או נו
 

המפורטות  בביצוע העבודות ים/הזוכה ים/עילמצות ינות בלעדות להקהתחייבשום מ אין במכרז זה .10.10
 בו.

 
 

 לביטול/דחייה/ביצוע חלקי של המכרז ותשראפ .11
 

ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או להחליט על  דחיית   עת, עללעירייה שמורה הזכות להחליט בכל  
ר תיתן זכות וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ובלי שפעולה כאמו ביצוע, או על ביצוע בשלבים

ת העירייה. המציע לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא למי מהמציעים לטעון ו/או לפעול כנגד החלט
  ין נזקים שנגרמו לו )אם וככל שנגרמו לו( בשל החלטות ופעולות העירייה כאמור.בג

 
 

 ותיהם והצהרותיהםהתחייבויהזוכים,  .12
 

 זכייתם לאחר/ים.את יר ו להעבא/ו מחותו להרשאים להסב ו/א יויה ים לאוכהז .12.1
 

 עלה ייעם העיר ומת, יחרומאה כעת הזכימועד מסירת הודים מימ 10מתחייבים כי תוך  כיםהזו .12.2
לרבות  תאם להוראותיו,ל האישורים הנדרשים על פי החוזה בהכ את וימציאו לה '(ג סמך)מ חוזהה

ום בות לקירעו קבלן יוחיטשל בומם ראל על דבר קישבי טוחברת הביתום ותקף מאת חאישור ח
י חלק בלת  הווה מהעצההה.  לחוז  5  -ו  4ף כנספחים  מצורח הה ובנוסמפורט בגוף החוזתנאי החוזה כ

 .ן החוזהמ רדנפ
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 דרשיום שנמ יםימ 10ום עד לא יאוחר מת יהרייעה עם המלחתום על החוזים ימנע מהזוכ באם מי .12.3
את  לטבלאו ע אחר, חוזה עם כל מציעל התהא העירייה רשאית לחתום  –ן ע"י העירייה שות כלע
 ות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי המציעזכל כממבלי לגרוע  , זאתתרבוהע אתט חלל , ו/אוזרכמה

 רייה.יהע של הבלעדי לפי שיקול דעתהי כל דין והכל במקרה כזה עפ"
 

  :םבאירז גם במקרים הכמב הייהזכ ל אתרשאית לבט העירייהה תהי, לעיל רוהאממ ועגרל לימב .12.4

יע או הצנתן  עמוחר מטדם אאו א ציעמה כי תה,עד תחנלה ,תוחהוכ ירייהעהבידי כשיש  .12.4.1
 במכרז. יה עם הזכי בקשרי שהטובת הנאה כל או רוןחד, מענק, דושו

לא  שהמציע או נכונה, הנאי רזבמכ היתנשנ המציעל י שלשהה כהצהרכי  ייהלעירהתברר  .12.4.2
 הכוזכעתו יבק על להשפיע בה כדי, היה הייירעהית אשר, לדעת תומהעובדה  הריילעיגילה 

 .כרזבמ

הם בו/בש י העירייהשר לדעת אכולם או חלקם,  מכרז,וכה בי הזסנכ ים עלול/קיו ע/הוטל .12.4.3
, זרכהמ רתבמסגה,  ודות האחזקעב את רז לבצעוכה במכהשפיע על יכולתו של הזכדי ל
 ם./ותהטליום ממועד  30 ךות טיןלחלור/ו האמור/ים לא הוס ים/קולוהעי

ני או מזפרק או מ בועאו ק ניזמם כסיס ננכום, לקח או ם, כולזרכבמ זוכהי הנכסה למונ .12.4.4
 עד המינוי.יום ממו 60ך תוב , כאמור, לא בוטלקבוע, והמינוי

זוכה ה בליטמהש 25%רה בעהו כי ייהלעירהתברר  -ד גיאא תז הומכרהזוכה בבמקרה שבו  .12.4.5
  .ייההעירובכתב, של  שרא, מסכמהלא הבמכרז  ל

 
וכה, בכפוף ון בהצעה הזעיזכות מת יין, קהדי להוראות םבהתא, כי םיעימצה ידיעתמובא בזאת ל .12.5

 ויםים המהו/ נתונ סודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכיםל
אחרים.   מציעיםשוף בפני  הם מבקשים שלא לחשקיימים, אותם    ככלעיים,  ים / מקצוידות מסחרסו
סוד לא יהוו  ידו לצע עשהו רהמחייע ותו של המצכתובמו וש יכגש יודיל, מהאמור לע רועגללי מב

וף בכפזה הינה בסמכות ועדת המכרזים ו עסקי. מובהר בזאת, כי ההחלטה לעניןאו סוד  מסחרי
שחלקים אה בכך הוד ם מהווהצעה כסודייכי סימון חלקים בה יובהר. כן והפסיקהות הדין אהורל

ל זכות ראש עמ תרווע ממציהשמכאן , וריםחאה םיעיצהמ תיהם שלדיים גם בהצעווסעה אלה בהצ
 ם האחרים.ציעיבחלקים אלה של הצעות המן העיו
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כתב יד ברור וקריא, ב  םתקיעו  שניב  -מסמכי המכרז  ל  'בך  סממ  -ה  ההצעת טופס  א  אלמל  ל המציעע .13.1
דו על יומים תח שהםרז כהמככי סממ ארש םע יחד הדרושים ולהגישםשורים האי ו אתלצרף אלי

מה במקום המיועד לכך, במעטפה סגורה דרשת חתימקום שנ כלוב כרזהמ מכיסף ממכל דבשולי 
 ". 10/2020מס' בי פומכרז : "מיה יצויןלעזה, וראות הב המצורפת לכת

 
 קים.י עותבשנ דיש לכרוך בנפר צורפיםים ממסמכאישורים ו. ת המכרזוריכת חוברכ אתפרק אין ל .13.2

 
ת טישפהיועצת המרזים בלשכת מכבת הית( להדוארעות )ולא באמצית ר ידנומסלש צעות יההת א .13.3

שבהן   גילותהר  ודההעבעות  , בש6  קומה  תוברחו  2ריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילו  עיל  ש
 .עירייהפועלת ה

 .13:00שעה  עד 29/7/2020יום הוא עות המועד האחרון להגשת ההצ  
 
 


