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 עיריית רחובות 

 גזברות

 7/2020מס'   פומבימכרז 

 רחובות יר בע ציבורמקרנים במוסדות   ה ותחזוקה שלהתקנה, לאספק
 
 
 
רח יע "הל )ל  תוובריית  בזאת הצעות מחיר    "(העירייהן:    ניםמקר של    ותחזוקה  התקנה,  האספק למזמינה 
 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.בעיר רחובות ציבורמוסדות ב
 

  , 2  חובות, קומהרב  2  שברחוב ביל"והעירייה    במשרדי גזברות  טל כהןאצל  ניתן לרכוש  המכרז  מסמכי  את  
הר  08-9392470  ':לט העבודה  בעירייה,  בשעות  סךגילות  תשלום  לכל    שלא  ₪,  1,000  של  תמורת  יוחזרו, 

 טפת מכרז. מע
 

 . העירייב הגזברות ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי
 

הה ה  צעות,את  מסמכי  של  חוברות  במכרזשתי  צ,  נושאת  סגורה  מס כרמ  יוןמעטפה  פומבי  יש    7/2020  'ז 
ייה קומה  פטית בבניין העיר כה המשים אשר בלש( בתיבת המכרזאר)לא לשלוח בדובמסירה אישית    ד יקפלה

  המצורף   בנוסח  ₪  30,000של    בסךערבות בנקאית  רוף  י, בצ 13:00עה  ש  22/11/2020  -ראשון ה  ליום  עד,  6
 למסמכי המכרז. 

 
לקבל את    בתתחיייה מרי עיהין  אי.  ד עהבל  תהדע  קולשי ראית לה לפי  את ההצעה הנ  חורית לב א יה זכהעירי 

 הזולה או כל הצעה שהיא.  ה  הצעה
 
 

 

 

 

 
 רחמים מלול          
 ראש העירייה          
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 מסמך א'
 למציעיםהמכרז והוראות  איתנ

 

 ת רחובו עיריית

 גזברות

 7/2020 מס' מביפומכרז 

 בעיר רחובותציבור  מקרנים במוסדות  ה ותחזוקה שלהתקנ ,הקלאספ
 

 כללי  .1
 

ר .1.1 לאספקהרייהעי"   לן:)לה   בות חועיריית  מחיר  הצעות  בזאת  מזמינה  של נה  התק ה,  "(    ותחזוקה 
 כרז. פורטים במסמכי המם לתנאים המרחובות בהתאעיר ב  ציבורות במוסדמקרנים 

 
הינו   .1.2 מסגרת  המכרז  מרנימק  ישתלרכמכרז  הטכני    יםגסוהם  במפרט  לחוזה    1נספח  המפורטים 

המכרז) למסמכי  ג'  לשי  , (מסמך  במוהמיועדים  למתן    "(המקרנים ")להלן:    ורציבת  ו ד מוסש  וכן, 
תחזוקה   למקרניםששירותי  במוסדות    וטפת  העירייהבהתאם    הנ"ל,קיימים  של  דעתה    ,לשיקול 

   .חדשים שיירכשו במסגרת המכרזים ולמקרנ 
 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. עלותהציבור שבבמוסדות רייה בעיהם ישמשו את רניקהמ
  

לחייב    כדיאמור  ב, ואולם אין  בשנה  מקרנים  200  -לרכוש כ  ,  ית בלבדללה כ ערכ ה  עפ"יבדעת העירייה   .1.3
ן  וזמת שספק לעירייה כל כמות מקרנים  את העירייה לרכישת כמות מקרנים כלשהי והזוכה במכרז י

היה רשאית  תייה  העיר   כי  הר, מובצעתו במכרז.  הבמחיר    ,ביניהם  הלך תקופת ההתקשרותה במיד ל  ע
לא  בלעדי וקובה לעיל בהתאם לשיקול דעתה הק מהכמות הנרק חל  רזמכ ה  תגרבמס להוציא לפועל  

ה  נ ל טעעל כ מראש יםמוותר םשלום והת אוו/ בכל פיצוי במכרז ים/די לזכות את הזוכהה בכך כיהי
 .  הין זילענלפי העירייה כ

 
  ז רמכב  יםוכהז  ת העבודה ביןוקחל   מציעים.  פרבמכרז בין מסה  יהעירייה תהא רשאית לפצל את הזכי .1.4

 . ובהתאמה למחיר המוצע על ידם  האפשר ל ככ שוויוניה באופן יי ירהע י יד-צע על ובת

 
ת הזכות  כי אם אפועל של איזה מהעבודות, ב  ועיצב  םח למי מן הזוכילהבטידי ז כמכריה בבזכי ןאי .1.5

במהלך    ידי העירייהעבודה שתוזמן על    כל  ח מעמד זה ומכ  ובה לבצע ואת הח יכלל במאגר הזוכיםלה
 הלן. לדאים לתנ וחו בכפוףומכ רז כמה  תפוקת

 א. שהוודה ף עב היקלכל כרז מ ב י הזוכה תחייבת כלפירייה אינה מע האת כי מודגש בז
 עירייה. לו יידרש ע"י ה  ז, בכל היקףלבצע עבודות כאמור במסמכי המכר  בייח  יהיה  זוכה במכרז ה

 
ך  ה רשאית, לצורהי ת  היירי העו  י מכרז זהמתן השירותים על פבכלשהי  בלעדיות    ים/לזוכה לא תוקנה   .1.6

  הכל   רז,כמ  אל ל  ועןעם מי שתבחר לביצ  פרד או להתקשר, לפרסם מכרז ניםשירות מהה  יז א  עביצו
כלפי העירייה בקשר  טענות  ו/או    רישות ו/או תביעותתהיינה כל ד  לאלזוכה    ראות כל דין.בהתאם להו

 לכך.
 

 . (כרזמה כימסמל מסמך ג')בהסכם  קבועיםהעירייה לזוכה נאי ההתקשרות בין ת .1.7
 

עפת ההתקופ ההסכם היתקשרות  לנ"י  ח  12  - ה  מיום  למסמכי  )ם  תימת ההסכחודשים  ג'  מסמך 
 .(המכרז

 
עד   לזוכהע"י מתן הודעה    חודשים נוספים 24העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם עד  

 . םשיודח  36 על  הזוכהקופת ההתקשרות עם  לא תעלה ת, ובסה"כ  תום תקופת ההסכםיום לפני  30
  

 
 במכרז  השתתפותתנאים ל .2
 

 למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:   םגשת הצעתם במועד ההשתתף במכרז זה מי שעומדיל  רשאים
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אישיות משפטית אחת .2.1 הוא  רש  ,המציע  או תאגיד  ישראל  אזרח  ביויחיד  כדין    שעיסוקו שראל,  ם 
 .  וג הנדרש במסמכי המכרזמהסל מקרנים  תקנה ותחזוקה שאספקה, הב

 

 י מע"מ. רשה לצרכעוסק מו ינוה  ציעמה .2.2
 

כולל    אלף שקלים חדשים()שני מיליון וחמש מאות    ₪  2,500,000של לפחות  מחזור כספי  למציע   .2.3
   .2019, 2018, 2017אחת מהשנים   בכל"מ מע

 
  200תחזוקה של לפחות  בוכן,    מקרנים  200ות  לפחשל  התקנה  ו   באספקהועד  מוכח ומתסיון  ני  ציעמל .2.4

 .  2019 , 2018, 2017נים  מבין הש בכל שנה ,ציבור ותסדמו  ורעב  ,מקרנים

  
ביבואן רשמי  המציע הינו   .2.5 ידו  היבואן הרשמי של המקרנים  על הסכם עםאו שהינו  על    המוצעים 

   .ז זהכרפי מ-לע  (תקופות ההארכהלל )כו התקשרותלמשך כל תקופת ה 

 
  הינואו ש  זהז  במסגרת מכר  ויד  על  רנים המוצעיםגי המקלכל סונו בעל מעבדת תיקונים  הי   ציעמה .2.6

יצוע  ארכה( בדבר בהה קופות  )כולל תלמשך כל תקופת ההתקשרות  יבואן  ול  מחזיק בהסכם תקף למ
מתחייב להחזיק מלאי חלפים  כן, המציע  , ו על ידו במסגרת מכרז זההמוצעים  רנים  תיקונים למק

   .קרןשל כל מ עד האספקהפחות ממושנים ל 3למשך ה  שיסופק לעיריין לכל מקר
 
 

 רז מכי המכסמ .3
 

 . למציעיםות תנאי המכרז והורא – 'ך אמסמ
 . מציעההצעת  – מסמך ב'
 המשך(.פחים בה על נספחיו )ר' רשימת נסח חוז ס נו  – 'מסמך ג

 למכרז. ת ובנוסח ער – מסמך ד'
 

 :מך ג' למכרזס ה מחוזנספחי ה

 עירייה. ם הנדרשים ל רניהמקשל מפרט טכני  – 1נספח 
 .ע בות ביצונוסח ער – 2 חנספ

 ום ביטוחים. ר קי אישו – 3 נספח
 הצעת הספק כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים. – 4נספח 

 
 

 מציע ההצעת  .4
 

  ' ב  מךמס)  הצעת המציעטופס    גבי, על  זכרהמ חוברת    קים שלעות  2-בבמכרז תוגש    המציעהצעת   .4.1
 . אריוק  ד ברורי בתכוב  בשלמות מולאאשר י ,(זרכמרת הלחוב

 

תתי המ  הצעת .4.2 לציע  וש הדרי  מכלוליחס  ב נאיהתות  ,  המקרנים  תק ותחזו  ת התקנ  ,תלאספק  עג ונם 
  , זכרנאי המעפ"י תרותים הנדרשים  י, האחריות והשםתת באספקותקיף את מכלול העלויות הכרוכו

והת  תלרבו מקראספקה  של  שוטפתינקותי,  ניםקנה  ותחזוקה  והעלוי  ם  ההוצאות  כל  את  ות  וכן, 
 היתר: ן  ביהצפויות ו

 
 . דהבוות שכר עוי על

 . לההוב תעלויו 
 לי רכב ומכשירי קשר.ות כעלוי  
 .הנדרש  הציודחומרים וות ה עלוי  
 ם וחשמל.יימוש במ עלויות הש  
 . בטיחותצעי ות אמי לוע 
 . בויותביטוחים וער יותעלו 
  
מכלליובמ  לגרוע  המל  ורמ אה  תלי  ההיטלים  כל  בל   ,משלתייםעיל,  וכיו"ב,  ומכס,  קניה  ן  וכ  מס 

בו  ת, ייחשהעבודוביצוע  עלות אחרת שהיא הקשורה ב  כל  או/ו  ומותשו/או הת  דדהמ  בשיעורים  ייו ינש
 ה. ירי ההצעמחככלולים ב
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 בכלל. ןולא תידו   חה על הסףיל תידלע ורט שתתייחס רק לחלק מהנדרש כמפ  עהצה
 
חלפים  או מקרנים  ין עליית מחיריי הצמדה ו/או הפרשי שער לרבות בגש הפראי לזכ יהאהמציע לא   

 . (ג'מך סמ) כםבהס טפן המפור או ב למעט
        

  על גבי   ם ותירירים / ש וט המוצרית פ בללכל אחת מהשורות בטליים  מחירים שק  ציעלה  המציע על   .4.3
 . רת המכרז(בחוב 12 עמוד)ראה   ולא בשלמותומשי (מסמך ב') ת המציעהצע טופס 

  .בדצעות עט בלאמב ובמיליםבספרות  מנהרשית  המחיר ותצעה

 
 כלול מע"מ. חיר לא תהצעת המאת, כי ש בזמודג .4.4

צאת חשבונית מס  מה  כנגד ולם  ישף ו תווסי   וונטי, קף במועד הרל בתו יה  ה שי  קי החו  ו ר בשיעומע"מ  
 . כדין

 
  .ללן בכתידו  אל ל ו ספתי ו  הצעת  –  האמור לעילה עונה על  אינשהצעה אחרת  תו  בהצע  יציין  רשא  עימצ .4.5

ה  גיע מ תמורה הל  געבנויין,  דבר וענ  אותו לכלבמסגרת הצעתו יחייבו    עצי מהע"י    ובנק יש  יםר המחי
 לו.  גיעהורה המם מהתמ יסו חלק מ  ושיערוך היע קב צוע חלקי ו/או בי של הרמקב בותרלו, ל

 
 ז בו נדרש הדבר. מכרי הככל מקום במסמהמציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים ב .4.6

 הצעה. לת הלפסיעלולה להביא אמור נדרשים כ ם  ניאי השלמת נתו 
 

   .זכרהמת במסמכי ה או תוספתיקון, שינוי, מחיקכל  יכניס ע לא המצי .4.7
 הצעה. פסילת הספת כאמור יביאו לתוו  מחיקה א  , שינוי,יקוןתכל 

 
מכרז  מסמכי הל דף ודף של  י תיבות על כשברא אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה  .4.8

דרשת חתימה  בו נבכל מקום    של כל מסמך ו/אוהמלא בדף האחרון  תוך ציון שמו  ה  לאתימה מוח
 מלאה. 

 .רשמו כמגיש ההצעה א לול ים בלבדבסוגרי  ציינוליש  – םש  ששל המציע יבאם לעסקו 
 

על    התאגיד מת  חות  בצירוף  התאגידלחתום בשם  , יחתמו המוסמכים  תאגיד תוגש ע"י  אם ההצעה   .4.9
 . עז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציי המכרשל מסמככל דף ודף 

 
 
 רים ואיש .5

  
 ם:יהבא ם  רישואימסמכים והאת העתו  על המציע לצרף להצ

 
  – יחוד  יק א ח בתדוו המ  מציע   ה של במקר)  שהרומ   עוסק  המציע   ל היות ס עהמ  תוי מרשו  כנידעור  איש .5.1

  של העוסק, אשר המאוחד    ק בתי  ל כלנ  המציעל  היותו שר  בדהמס ב  יותרשו  ור מאתישגם א   יצורף
 ור(. הצעה האישצורף ל ו  הוצאו  לגבי

 
 . יעמצ ה שם לע  ר,וקבמה נסהכ  מס יו ניכ ברבד כנסהמס ההויות של רשתקף אישור  .5.2

 

ות  לום חובתשו  נותשבו ל חוה ני  יפתאכ)  יםי רציבוגופים  ת  וא סקחוק ע  לפי  רשיםדנה  יםור ישאה  לכ .5.3
 : ינוהיד, 1976"ו התשל מס(,

 
ים  ות גופק עסקא חוי  על פ   ב תחיימכ  חודיוו   ותומ קסי חשבונות ורשיהול פנ ל דבר נ ר תקף ע שואי .5.3.1

 . 1976-ל"וש ( תסמת בוחו םותשל  ,שבונותל חניהו כיפת ים )איבורי צ
 

שלותש   על  ריתצה .5.3.2 מי כם  והנימור  זרדיובע  תקעס ם  כם  בידים  ב)כ  ב "המצסח  נון,    (1מסמך 
 .  צעהס ההלטופ

 
תאגידצה  בהגשת 14.5. .5.4 ע"י  העתק  עה  ע" וא מ:  עו"שר  למקוי  כ"נאמן    עודת תשל    ר"ד 

ג  סולי  ונטול ם הריאגידהת  םשרי  רבספ  עצי המל  ש  כניעד  םתדפיס נתוני  ,ציעמהשל    גדותאתהה
בפירוצן  יא )  עהמצישל    גדותתאהה כי   רמאשה  חרו"או    ו"דע   רואיש  וכןשעבודים(  רוט  ך 
ימה  י חתמורש   של כרז הן  מסמכי הגבי מ  ל עתימות  חה וכי    קייםל ופעיגיד  תאו  ינה  עציהמ



 

6 
31/4.16/2 

  יב יחלהוסמכו    "ל הנמה  חתיהוכי מורשי    ןועני  לכל דבר  עיצהמת את  ומחייבו   המציעמטעם  
אל    אתוהוצ ז זה ו כי מכרלצור  שדריש   רחו א ף א סו נמסמך  ל  כ  על  מובש  םוולחת   מציעה  תא
   (.לחוברת המכרז 13עמוד  –  העההצ י טופסשול ב) ועלפה

ור" של  אמן למקר ע"י עו"ד כ"נמאוש  העתק   :דנו תאגייגוף פרטי שא   /  ם ע"י אדהצעה    בהגשת 2.4.5
  של   הןעה  צ הכי המג מסע"  תו ימתחה רו"ח כי  ו  א   "דוע ור  איש  וכן  ציעמהשל    ודת הזהותעת

 . ד(במסמך נפר וא  העצהה  סי טופול)בש יעהמצ

 

  2.3  ףיעסב  להוכחת תנאי הסף הנקוב  ון של המציערואה חשבבחתימת    פיסכ  מחזור  בדבר  הצהרה .5.5
 לטופס ההצעה.   (2ב) מסמך כ  "בהמצ בנוסח ,לעיל

 

ם  רוט הגופייך פות)  לעיל  2.4  בסעיף   אי הסף הנקוב נתחת  וכלה   יונו של המציע ניס פרט את  מ ר התצהי .5.6
, את  לול, לכל הפחותיכ   רוטי. הפ(הנ"ל  םרניהמק  תחזוקתון  י סומשך ני  ,יםרנ מקהמציע    מכר  להם

  ( 3)ב  מךסמכ  צ"ב מהסח  , בנולהנ" ף  נאי הסבת  עצי ידתו של הממ ע  כחתהול  רשותדנה ות  ד ועבט הירופ
   .לטופס ההצעה

 

בין  ם  ינקרמק  פ יסלהם   עיל, ל   2.4ף ב בסעיף הנקו המפורטים בתנאי הס יםגופהמאת   תבבכ   צותלמה .5.7
הנתונים  הכולל את כל    אחר או בנוסח    ס ההצעהלטופ  (4)ב   מסמךכ  המצ"ב  וסחבנ  ,0192-2017  םהשני

 .( כנ"ל 4ב) מסמךבים הנדרש

 

ם  או אישוריהאופציה(  תקופת ההתקשרות )כולל  ים למשך  קרני של המיבואן הרשמהסכם מול ה  .5.8
 ל. לעי 2.5ף בסעיקוב הנ  ףסה  חת תנאימי, להוכ אן הרשבוהימציע הינו כך שה ם עלעידיהמ

 
  2.6בסעיף    הסף הנקוב  תנאי  בדבר בעלות במעבדת תיקונים או הסכם למול יבואן להוכחתתצהיר   .5.9

 . הס ההצע לטופ  (5מסמך ב), בנוסח המצ"ב כ ללעי

 

או   אנגליתו עברית ותבשפ כני מסחריפרוספקט טדי המציע, יש לצרף קרן שמוצע על ישל מסוג לכל  .5.10
  ני פרט הטכנדרש במה  ווג של המקרןילס  תאמהבהכונות המקרן  ת  ותרטמפו   וב ש  מסמך מטעם היצרן

  .ובים במפרט הטכנינק ים הכל הפרמטרבתנאי שהופיעו בו ו  ,ג'(מסמך  –לחוזה  1)נספח 
 

 . לטופס ההצעה  (6ב) מך  סמ"ב כבנוסח המצ  ,ת העירצו/או חבר מוע  בדעול  הבקרהעדר  ר  בדבהצהרה   .5.11

 

 . עהצס ההפלטו  (7ב) מךסמכב צ"מה  חסובנ  ,השע דר הרעה ר בבדיר תצה .5.12

 

 . לטופס ההצעה (8מסמך ב)מצ"ב כתיאום מכרז, בנוסח האי ר דבתצהיר ב .5.13
 

 ן. הל ל  6כמפורט בסעיף  –ז המכר ערבות .5.14

 

מל  לכ .5.15 המכרז  וחיא מסמכי  בש תומים  רשי  ומ   תמוית )ח   עצימהשל    ייבתחמבחתימה    דף  כל  ילום 
 .אגיד( חותמת הת + התימ הח

 

לרהרותהב   ימסמכ .5.16 ש  וא /ום  ויינ ישו  א/ו  ניםקותי   תבו,  ליוספ הבהרות  המסו  ועד  למד  ע  זמכרמכי 
 המציע. מחייבת על ידי ימהום בחת ספו, חתווית  , אםגשת ההצעהה

 

 . זרכסמכי המרכישת מ עללה צילום הקב  .5.17
 
 
 בות למכרז רע .6
 

לצר .6.1 חייב  ערבותהמציע  להצעתו  המצ   ₪  30,000בסך    יתורמק  ומית טונאו  בנקאית  ף  ף  רובנוסח 
   ז.י המכרסמכלמ 'ך דממסכ
 .תוצא על שם המציע בלבד תורבעה

 ר העירייה. עירייה או גזבדדית של ראש הצ -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד
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 . כדיןה ערבות תהא חתומה 

 . 2020 ספטמבר ש ודחירים על בסיס מדד  המח  הערבות תהא צמודה למדד יוקר

   .22/3/2020קף עד ליום בתוהא ות ת רבעה 
 

ותגרור    , לא תידון כללנדרשה וסח הערבות או כל סטיה מנ /ו  כנדרשות ליה ערב תצורף אא של הצעה .6.2
 .  ההצעה פסילה של

 
ש, תחולט  נדרו כות ולא יעשה כן על חשבונבאת תקופת הערהאריך  רייה לדרש המציע ע"י העייאם י .6.3

 הערבות. 
 

  יבע ע"יקש  יעם מ  ה וזם חיחתש ימים מיום    10זכה במכרז, תוך  תוחזר למציע שהצעתו לא ת  ת וערבה .6.4
   זוכה.כ ייההעיר

   
מים  י  10  וךועל שאר מסמכי המכרז ת  תום על חוזה עם העירייהתזכה במכרז יח  תוהמציע שהצע .6.5

 .  לכך בכתב דרשיי ש מיום
  

חתומים    רוף שאר מסמכי המכרזייה בצירו לעי אמור לעיל ולא יחזירא יחתום הזוכה על החוזה כל .6.6
דרש  ישים  מיו  ימים  10תוך  וחים, בקיום ביט  שורואי  ועצ ית בובערות  ה חתומים, לרב ונספחי החוז

ום ההתחייבויות  קי   יא   שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגיןיה  סכומותחולט הערבות    –לכך בכתב  
 ין.    דכאית העירייה על פי זלו  דלכל סעבנוסף הצעתו, וזאת  מציע בעת הגשתהנטל על עצמו  ש

 
 
 הצהרות המציע  .7
 

ו צ מל הו שהגשת הצעת  .7.1 ואישכהצהר  ה ומכ,  כרזמב תפותו  השתיע  כל  ה  כי  ידועים  פרור  טי המכרז 
  , הניסיון והכישורים המקצועיים מלואם, וכי הוא בעל היכולתהוא לקיימם ב  לו, כי מסכים  ונהירים

מכל    הוא מסוגלכרז, וכי  ה המוצע במהחוזוא  נש   ניםהמקר  קנתוהתלאספקת    והאחרים הדרושים
 .זרכמב  מוצעהחוזה הרת במסג שנדר ת הבחינה שהיא לבצע א

 
והתקנת  אספקת בכלשהו הקשור  אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי או ה בדבר טעותטענכל  .7.2

 ע. המצי דיי-להצעה עכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הא המנשו  מקרניםה
 
 

 תוקף ההצעה .8
 

 .זמכרת להאחרון להגשת הצעו יום מהמועד  120לתקופה של תוקף אר ב תיש עי המצת הצע
 
 
 םיויושינ רותהבה .9
 

ותיקונים  שינויים    ז, להכניסמועד האחרון להגשת הצעות למכרלקודם  ית בכל עת,  ייה רשא ירהע .9.1
 יעים. ה או בתשובה לשאלות המצבמסמכי המכרז, ביוזמת

והתיקונ  יהיהשינויים  כאמור,  חלק  ים  בכתנ   בלתיו  ויובאו  המכרז  מתנאי  של  פרד  לידיעתם  ב 
 ידם.ם שנמסרו על  הפרטי לפייה  מיל י קסת הפצעומאבז כרמ י הסמכ ציעים ורוכשי מהמ

 
  עיריית רחובות ת  ילגזבר   למסור  מציע  רשאי,  13:00עה  ש ב  5/11/2020תאריך  יום חמישי  לא יאוחר מ .9.2

  הי מילסיקפאו    tal@rehovot.muni.ilת:  לכתוב   טרוניקל ר האהדואות  ע "(, באמצנהלהמ "  )להלן:
ז,  במסמכי המכרהירות שמצא  ב   סרחו  ו, אאמהאי הת,  , שגיאהסתירה  על כל  ,08-9392224מספר  

המכרז   כלשהו הכלול במסמכי ובנו של סעיף או פרט או ענייןשר למכל ספק שהתעורר אצלו בק לוע
 (. "עהודהה"  :)להלן המכרז ודות נשואבאו הנוגע לע

 

 . בתשובות בכת ור לו המנהל מסל, יעיור ל אמכ בכתבל הודעה יע למנההמצר מס .9.3
תיש המכרזמסמכ  רוכשי  לכל   נה לחהתשובות  ו  לפי   י  האלקטרוני  הדואר  הפקס  או  /כתובת  מס' 
 ."(התשובות)להלן: " בלת הבהרות קללפניה בבקשות , לאחר תום המועד  שנמסר על ידם

mailto:tal@rehovot.muni.il
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  -ו   9.2  בסעיףור  מת כאשובו התה ואת  ד הימנה, את ההודענפר  תיבל  ק, כחל הצעתוף לכל מציע יצר .9.4
 לעיל.  9.3

 
רטי  ר בהירות או ספק במובן פסאה, אי התאמה, חובר סתירה, שגיבדע  מצי  ימפ   הענט  מעלא תיש .9.5

אמור  יבל תשובה כלעיל, ולא ק   9.2ף  עיבסו במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור  המכרז א
 לעיל.  9.3בסעיף 

 
ת  יוו/או לתקן טעורז  לאמור במכו הבהרות  וזמתן מי יתמנהל ל לעיל, מוסמך ה  ר וע באמולפג   מבלי .9.6

על ידו לכל רוכשי    נתן תי   בעניין כאמור   תבעה בכ דוהו  ,בתנאי המכרזלערוך שינויים    וא /ובו  לו  שנפ
 המכרז.

 
ו או  נ תם שנייקוני ו ת על תשובות ו/או הבהרות ו/א  כי בהצעתו הסתמך  לא תישמע טענה מפי מציע, .9.7

ו  עת צהו לורפצ  הןר בסעיף זה, והל בכתב כאמוניתנו ע"י המנאלה  ם  אלא א  ידי העירייה,על  שו  נע
 ימנה. בלתי נפרד ה חלקכ

 
 יהוו חלק ממסמכי המכרז.  מור בסעיף זה,נים שניתנו כאהרות, תיקו ב תשובות, ה .9.8

 
 

 בחינת ההצעות  .10
  

  וגשה ם לעיל או שהרים המפורטיוש ין האה איזה מל ו  פור ה שלא צל הצעוס פלית אשר  תהאה  ייהעיר  .10.1
 . זרמכי הנאם לת בהתא אשל

 
מקרה   .10.2 שינוי  בכל  התוספ  אוו/  הטהשמו  א/ו של  ידי  על  שנעשו  במצמת  והמסמכי  יע  כל א/כרז    ו 

 רז. מציע למכה  תעת הצעירייה לפסול אית השהיא רשא  בכל דרך םהי בגל  ייגותתסה

 

 שהיא. הצעה  לכ ר אוה ביותזולה הקבל את ההצעבת לתחייה מיננה א ייירהע .10.3
 

  צעהמו  יר חמה  לש ר בתיה בין ה רסביתי  בל  שתהיה   הצעהחשב בלהת   שלא   יתהיה רשא העירייה ת  .10.4
צעה  הה  תע את הערכונמ  ירייהעת הע באופן שלד  זראי המכנה לת התייחסות  או חוסרנאיה,  ת  ה,ב

 . כדבעי
 

רשאיתה  ייה ירהע .10.5 פ  ת א  מהמציע  מס לדרוש  ו/או  ו/אונ   מכיםרטים  הבהספים  כפי  ת  ור ו  נוספות 
 את המציע ו/או הצעתו.   על מנת לבחוןחת ההצעות תי פ גם לאחרכון א לנמצשת

 
 רים.  חא עם  שלוודם ציע, ובניסיון קשב בכושרו של המלהתח  איתרש תהאהעירייה  .10.6

 
ה תהא  מציעצה  לולפס  שאיתרעירייה  כן  של  לעה  אשר  ניי הירייה  ע  הקשוע  ר  סיון ה  בכל  ר  עמו 

  ת וחול ה בעמידאי  ל  דה קודמת כולועב   צועבי  כותמאי  ן וצר  ותלרבות בשל אי שביע ,  ותת דומ לעבודו 
 ו. יות מומח או מ /ו/או מכישוריו ו הזוכה/ו של המציעם ו/או מאמינותינמז

 
שר  בקה  יי ריו תביעה כלפי הע ו/א רישה  או ד/כל טענה ו  ין, מוותרים עלניפי העים, להזוכ המציעים/ 

 .כךל
 

ת .10.7 להרשאיהיה  העירייה  בב ת  בבחירת  כיא  שיקוליה  המרכ   תא  ותכה/הזו  ות/ העההצלל  כיבים  ל 
ידי המציע  נש  והנספחים  , המסמכיםכרזהמ  יכ ממסים מונים העול ת הנו על  וצורפו  להצעתו  דרשו 

שעל  מומאלה  ובכלל  י ריע ה  הכר שע  ות קבדיו  ביה  איכות  המציעבוד הע  עויצ זה,  של  אמינותו    , ות, 
צוע  בי  ן פון מא צו רהת  ועישב   אודות המציע ומידת  ת מלצוהתו,  מחיו, מוונו המקצועיייס , נריוכישו

עים  העירייה מביצו  שביעות רצון  דתרייה. למיהן של העים ו חריא  לש  , הןודמות עמוקת  תקשרויוה
 דיפות. ן עינתת  מואו הנוכחי ענה הקודם ויס יונ עיל המצשים כחי קודמים או נו

 

  ד חא  עיצלמ  העבודות כולן  ביצוע  תר אמסוש העירייה ל ארבפני  ליץ  ית להמשאר  ועדת המכרזים תהא .10.8
   .תומן העבוד ו חלקביצועל  בלקי הכ זו לכש ןפ באועים יפר מצמסין ות בהעבודאת לפצל   וא
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 ע צית המווי הצעחישוב ש .10.9
 

ת באותה שורה, סכום התוצאות  מ יוכפל בכמות השנתית המשוערע ליחידה לפני מע"המוצ  המחיר 
 ציע. שווי הצעת המ לבתקוכך י   ת יחוברשל כל השורו

 
ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירות,  בות  וה כהצעות הט אשר תיקבענ  ותצע ה  פרשתהיינה מסבמידה  

רת תוך  רות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרשאית העירייה לערוך ביניהן התמח
במסגרת ועדת    ות/ הזוכה  ות /ההצעה  נה ( ימים מיום קבלת הודעה על כך, וביניהן תיקבע3שלושה ) 
 .מכרזים

 
 

 של המכרז יצוע חלקי ה/בדחיי ל/לביטו ותרשאפ .11
 

   על חליט  הל  או  ופן חלקיו באא  יןט וכרז לחלהמ  ביטול  עת, עלליט בכל  לעירייה שמורה הזכות להח 
על בידחיית ביצו ובלי שפעולה כאמווזאת מבלי שתצטרך לנמק את הח   צוע בשלביםע, או  ר  לטתה 

ל  לקבל כ  יה זכאייהלא    מציעה  העירייה.  תד החלט ול כנגתיתן זכות למי מהמציעים לטעון ו/או לפע
   ר.כאמו היי יר עפעולות הות ו לט החל בש לו( מו רגל שנוככ גרמו לו )אםין נזקים שנפיצוי שהוא בג

 
 

 ותיהם והצהרותיהםהתחייבוי הזוכים, .12
 

 זכייתם לאחר/ים. את יר ו להעב א/ו  מחותו להרשאים להסב ו/א יויה  לא יםוכהז .12.1
 

  עלה  יי עם העיר   ו מת, יחרומ אכ  העת הזכי הוד  תמסירד  מועים מימ   10וך  כי ת   ם ימתחייב  כיםהזו .12.2
לרבות   אותיו,ורלה  תאםהה ב החוזים על פי שהנדר  םשוריל האיכ  את או להוימצי   '(ג סמך )מ חוזה ה

ף  מצורה  חה ובנוסהחוז מפורט בגוף  וזה כום תנאי החבות לקי רעו   חתום ותקף  קיום ביטוחיםאישור  
 . ן החוזהמ  רדנפי  לתחלק ב   הווה מה עצ ההה. וז לח 3 -ו  2כנספחים 

 
  דרשיום שנמ  ים ימ   10ום  חר מת עד לא יאו   יה רי יעה   עםה  החוז  על ם  מלחתוע  ימנ  םיוכ מהז  באם מי .12.3

את    לטבלאו  ע אחר,  חוזה עם כל מציעל התהא העירייה רשאית לחתום    –ן ע"י העירייה  שות כלע
  ציע המ  לפי כה  וד לעירייות אחרת שתעמ כז ל  כ ממבלי לגרוע    את, זתובר הע  אתט  חלל  , ו/אוזרכמה

 רייה.יהע של  עדיבל ה דעתה וליקלפי של והכ  ןדי  כל י כזה עפ"במקרה 
 

   :םבאירז גם במקרים הכמב הייהזכ ל אתרשאית לבט העירייה   התהי, לעיל ר והאממ  ועגר ל ליבמ .12.4

חד,  ויע שאו הצנתן    עמו מטחר  א  םדאו א   ציעמה  כי  תה,עד  ת חנלה  , תוחהוכ  ירייה עה בידי  כשיש   .12.4.1
  ז.כרמ ב היעם הזכי   בקשרי שהכל  ההנא בתטו או  רוןמענק, דו

לא גילה    שהמציע  או  נכונה,  הנאי  רזבמכ  היתננ ש  המציעל  י שלשהה כ הר הצכי    ייהיר לעברר  תה .12.4.2
 .כרזבמ ה כוז כעתו י בק על להשפיע בה כדי, היה היי ירעה ית אשר, לדעת תו מהעובדה   הריילעי

כדי   םהבו/ב ש  י  הרייהעי  עתשר לדאם, כולם או חלק  ,מכרזוכה בי הז סנכ  עלים  ול/ ק יו ע/ הוטל .12.4.3
עפי שהל במכהז של  לתו  יכו  לע  האחזעב  את  בצעל  רזוכה  ,  זרכהמ  רתבמסגה,   ק ודות 

 ם. /ותהטליום ממועד   30  ךות טיןלחלור/ו  האמור/ים לא הוס ים/ קולוהעי 

קבוע,  או  ני  מ זפרק  או מ   בועק  או  נימז ם  כסיס ננכו ם,  לקח  או   ם, כולזרכבמ  זוכה י הנכס ה למונ .12.4.4
 . יומינה  דעיום ממו  60ך תוב  בוטללא   ר,, כאמונויוהמי 

זוכה  ה בט י למהש  25%רה  בעהו  כי  ייהלעיר  התברר  -ד  גיאא תז הורמכהזוכה בו  קרה שבמב .12.4.5
   .ייההעירובכתב, של   שרא, מסכמהלא הלבמכרז  

 

  סודות לף , בכפוותון בהצע עית  זכומת  יין, קהדי  ותלהורא   םבהתא, כי  םי עי מצה  ידיעת מובא בזאת ל .12.5
מקצמסחר  / להמצעל    יים.וע יים  בציעים  המסמכמה  עתםצהיין  נתונ  םים  דות  סו  ויםמהוה  ים/ 
לי  אחרים. מב  מציעיםשוף בפני  הם מבקשים שלא לח  שקיימים, אותם  ככלעיים,  מקצו ים /  ימסחר

  סוד מסחרילא יהוו    ידו  לע צע  שהו  רהמחייע ו מצ תו של הכתובמו וש  יכגש  יודיל,  מהאמור לע   רועגל
עה  שחלקים אלה בהצכך  ל  הסכמה  ם מהווהה כסודייע צחלקים בה  מוןסי   י כ  יובהר כן  עסקי.  או סוד  

בחלקים  ן  ל זכות העיו ע   ראשמ  רתווע ממציהש  מכאן, וריםחאה  םיעיצהמ  הם שלי תדיים גם בהצעווס
 ם האחרים. ציעיות המאלה של הצע
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 םדי מועוה ההצעה גשתן האופ .13
 

ר וקריא,  ד ברוכתב י ב  םתקיעו  שניב  -כרז  י הממסמכל  'בך  סממ  -ה  ההצע  ופסת ט א  אלמל   על המצי ע .13.1
דו  י  לע  יםומתח   שהםרז כהמככי  סממ  ארש   ם ע  יחד  הדרושים ולהגישםשורים  האי  ו את לצרף אלי 

גורה  עטפה סמה במקום המיועד לכך, במידרשת חת מקום שנ  כלוב  כרזהמ  יכמסממף  כל דבשולי  
 ".  7/2020' מסבי פומכרז  : "מצויןיה ילעזה,  וראותה  בכתרפת להמצו

 

 קים. תי עובשנ דיש לכרוך בנפר  צורפיםים ממסמכאישורים ו. ת המכרזוברריכת חוכ אתק פרן ל יא .13.2
 

ל עיריית  שת  דואר( לתיבת המכרזים בלשכה המשפטי נית )ולא באמצעות הר ידת ההצעות יש למסוא .13.3
ן פועלת  ת שבההרגילו בשעות העבודה    ,6ומה  ות קב רחו  2ו  "יל רח' בהעירייה,  בניין  רחובות אשר ב

 רייה. העי
 

 .13:00שעה  עד 22/11/2020  -ראשון ה הוא יום ותעצלהגשת הה המועד האחרון
 


