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 גף תנועה שילוט ופיקוח א

 
 7/  2021מכרז פומבי מס' 

 
 בעיר רחובותמתן זכיון לפרסום ע"ג עמודורים ל

 
 
: "העירייה"( מציעה בזאת זכיון לפרסום ע"ג עמודורים בקרנות רחוב בתחום העיר  )להלן חובותיריית רע

 מכרז.   הרחובות על פי התנאים המפורטים במסמכי  
 
 
בשעות   פארק המדע רחובות 3פקריס  ברחוב ת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף תנועה ושילוט א

 מעטפת מכרז, שלא יוחזרו לרוכש.  לכל ח ש"  2,500מורת תשלום של תהעבודה הרגילות  
 
 
 יתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.  נ
 
 

ממשרדי אגף תנועה שילוט ופיקוח   10:00אה בשעה יצי .29/7/2021 -ה חמישיסיור קבלנים יערך ביום 
 רחובות.  3פקריס ברחוב 

 
 

ל שאר מסמכי המכרז, לצרף את  וע  וי לע  לחתום  על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור,
ולהגיש את החומר בשני עותקים במעטפת המכרז עליה יצוין    בחוברת כרוכהכל האישורים הדרושים 

 ". 7/  2021  "מכרז פומבי מס'
 
ת ההצעות יש להפקיד במסירה אישית )ולא באמצעות הדואר( בתיבת המכרזים המצויה בלשכה  א

, בשעות העבודה הרגילות בהן  רחובות 2העירייה שברח' ביל"ו  יןני ב ל ש 6ומה המשפטית של העירייה בק 
 .   13:00בשעה  22/8/2021פועלת העירייה, וזאת עד ליום 

 
 

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

         ______________ 
   רחמים מלול        
   ת בוורח  עירייתאש ר        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סמך א' מ        
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 הוראות למשתתפים 
 

 יריית רחובות ע
 

 גף תנועה שילוט ופיקוח א
 

 7/  2021מכרז פומבי מס' 
 

 בעיר רחובותלמתן זכיון לפרסום ע"ג עמודורים 
 
 
 רטי המכרז והוראות למשתתפים :  פ
 
   נשוא המכרז . 1
 

  כפי  שיפורט להלן. ודורים בעיר רחובות עמ  יב ג פרסום עלמתן זכיון   מכרז זה עניינו א. 
מתקן הכוונה מואר הכולל שלט עם שם רחוב ומעליו    –" לעניין מכרז זה פרושו עמודור" 

 לחוזה זה. 2נספח  שלט פרסום והכל כמתואר במפרט הטכני 
 

רחוב, רים בקרנות עמודו 204נכון למועד פרסום המכרז   בתחום העיר רחובות קיימים .ב 
 צדדיים.  -ראשי פרסום דושעליהם  ירייההע  תועלבב

 
 לחוזה מסמך ג' למכרז.  1נספח כרשימת העמודורים ומיקומם מצ"ב   

 
עיריית רחובות מבקשת בזאת הצעות לתשלום דמי זכיון שנתיים עבור מתן הרשאה   ג. 

שים, עם חוד 24, לתקופה של  צדדיים-דו פרסוםי עמודורים נושאי ראשה 170לפרסום על 
 לעירייה להארכת התקופה עד שנתיים נוספות.  יה צפוא

 
פרסום   ו, ישא עפ"י בחירת העירייהבעמודורים צדדיים  – הדו ראשי הפרסום  34יתר   

יופקו ויותקנו ע"י הזכיין ועל חשבונו  ם על פי בחירת העירייה, שיודפסו,  מסרים עירוניי
 כמפורט בחוזה מסמך ג'.  

על פי תנאי   סום נוספים שיתקין הזכייןרפ ישאתקן אף ברמסר עירוני כאמור יו  
 , בכמות ובמיקום שתקבע העירייה.  ההתקשרות, ככל שיתקין

 
 עמודורים חדשים   20רשאית לדרוש מהזכיין התקנת עד  תהא העירייה            ד.  

ר אש ,לחוזה מסמך ג'  2נספח  עם או בלי ראשי פרסום עפ"י דרישות המפרט הטכני  נוספים   
עלות הקמת העמודורים החדשים )עד  .בחוזה זה מו דמי הרשאה כאמורלשוי  םם בגינג

 לסכום שיאושר ע"י המנהל( תקוזז מדמי הזכיון השנתיים בהם חייב הזכיין.  
   

זוכה במכרז יידרש לחתום עם העירייה על החוזה, מסמך ג' למסמכי המכרז, על פיו  ה .ה
 תנאי החוזה ונספחיו.   ל ף ופכ מודורים ביקבל זכיון בלעדי לפרסום על גבי הע

 
 הצעת הזוכה תתייחס לכל העמודורים נשוא המכרז.    .ו 
   

המותקן  צדדי  –דו מחיר המינימום שקבעה העירייה לדמי זכיון לפרסום בכל ראש פרסום  .ז
  170  -ל לשנה ₪ 765,000לשנה )סה"כ  ₪ 4,500 -בעמודור, לשנה אחת, לא יפחת מ

   עמודורים(.
 וב בהצעתו תוספת אחוזית לסכום הנ"ל, כפי שיפורט להלן.  קלנ שרהמציע ייד  
 . "דמי הרשאה"  –הסך הנ"ל בצרוף התוספת האחוזית יקראו להלן   

 
תמורת ההרשאה לפרסם ע"ג העמודורים נשוא המכרז ישלם הזכיין את דמי ההרשאה  .ח

(  םיטודעות ושל בסכום הנקוב בהצעתו, וכן אגרות בהתאם לחוק העזר לרחובות )מ 
או כל חוק עזר שיבוא במקומו, ואת עלות צריכת החשמל של העמודורים,   2008- תשס"חה

 והכל כמפורט בחוזה מסמך ג' למסמכי המכרז.  
 

לרבות כל ראשי הפרסום הקיימים   ,העמודורים נשוא מכרז זהכל הזכיין יביא את  .ט
 מסמך ג'. הוז חה  יום חתימתימים מ 30למצב תקין, שלם, נקי ומואר בתוך , בעמודורים

 
עמודורים נשוא מכרז זה ואחזקתם השוטפת במהלך כל תקופת ההתקשרות  כל ההטיפול ב .י

 יבוצעו ע"י הזכיין ועל חשבונו עפ"י הוראות החוזה מסמך ג'.
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   סמכי המכרזמ . 2
 

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

 סמך ב'.   מ  -      צעת המציע  ה . ב 
 

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

 סמך ד'.   מ -  וסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז נ . ד 
 

 –  נספחים לחוזה מסמך ג' 
 

 להסכם.   1ספח  נ - רשימה ובה פירוט מיקומם של העמודורים  א.  
      
 להסכם.  2ח  פסנ - הפרסום מפרט טכני לעמודורים כולל ראשי  ב. 
   
 להסכם.  3נספח   -   נוסח אישור קיום ביטוחים  ג. 

 
 להסכם.  4נספח   -    נוסח ערבות ביצוע  ד. 

 
   תנאים להשתתפות במכרז .  3
 

 רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים במועד הגשת הצעתם למכרז בכל התנאים שלהלן:   
 

ו בתחום המדיה ופרסום  וק יסעש  ל ין בישראהרשום כדאגיד תישראל או  אזרח אדם פרטי  .א
 ראל.  החוצות ביש

 

 מע"מ.  צרכי עוסק מורשה ל .ב
 
 אישור על ניהול פנקסים כדין מאת רשויות המס. בעל אישור לעסוק עם גופים ציבוריים ו .ג

  
בתחום המדיה   , 2017  – 2021במהלך השנים  שנים לפחות 3של   מוכח בעל ניסיוןהמציע  .ד 

ויות מקומיות רז, בשתי רשנשוא המכגמת אלו  דוכ תדוובעופרסום החוצות כולל ביצוע  
 סיון צריך להיות של המציע עצמו.  יהנ   .לפחות

    
 צעת המציע  ה  .4
 

יחס רק הצעה שתתי הצעה תתייחס למכלול העבודות שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו.ה . א 
    לחלק מהנדרש תידחה על הסף ולא תידון כלל.   

 
עים אשר בכוונתם להציע תמורת ההרשאה שניתנת לפרסום, מצי  זרכמהשתתף ב זכאים ל . ב 

אחת    לשנה  ₪ 4,500  -בעמודור, סך שלא יפחת מ תקןהמו צדדי  –דו עבור כל ראש פרסום 
 "(. מחיר המינימום)להלן: "

 אחוזים המוצעת על ידו למחיר המינימום הנ"ל. ב המציע יציין בהצעתו את התוספת  

וספת האחוזית שבה ינקוב המציע מהווים את דמי  הת ףו בצרעיל ם דלמינימומחיר ה
 חת. ההרשאה המוצעים על ידו, לכל עמודור, לשנה א

 הצעה אשר סכומה יפחת ממחיר המינימום תיפסל ולא תידון כלל.   

 המע"מ על תשלום דמי ההרשאה יחול על הזוכה במכרז.  .ג 
 

 . כל סיבה שהיאמ ואהש כל סכוםמי ההרשאה מובהר ומודגש בזאת כי לא יופחת מד  ד. 
 

על של בפומובהר ומודגש בזאת כי תשלום דמי ההרשאה במלואם אינו מותנה בהתקנה  ה. 
 פרסומת כלשהי ע"י הזכיין. 

 
הגשת ההצעות  ל יום מהמועד האחרון  120הצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך ה ו. 

ייב ההצעה ח ת ,זרמכביתו זה על זכי למכרז.  אם תודיע העירייה למציע במשך פרק זמן
 את המציע עד לחתימת החוזה עמו.  
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 אופן הגשת ההצעה  .5
 

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

 

  ר.דבה שבו נדר סמכי המכרז המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במ .ב
 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה. 

 
   ., מחיקה או תוספת במסמכי המכרזנויהמציע לא יכניס כל תיקון, שי ג. 

 כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת ההצעה.  
 
של מסמכי    דףו  ףד  ת על כלבראשי תיבואם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה   .  ד

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

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

כל   לע ת ובי תיראשהתאגיד בם , יחתמו המוסמכים לחתום בשתאגידע"י שת אם ההצעה מוג ה.
יחתום    ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע,  דף ודף של מסמכי המכרז

 תימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד.  חת המציע בחתימה מלאה לרבו 
 
 אישורים  .6
 

 :את המסמכים והאישורים הבאים  על המשתתף לצרף להצעתו 
 

 תעודת עוסק מורשה.  א.
 

 . 1976- תאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ובה קוחכ םפנקסי  ף על ניהולאישור תק ב.
     
   אישור על ניכוי מס במקור ע"ש המציע. ג.
 
 אישורים על רישומו כדין:  –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  .ד

תעודת התאגדות מאת הרשם הרלוונטי )רשם החברות/רשם השותפויות וכיו"ב( כולל שם 
 ים/שותפים. נהלמ  תומוש  ישוםם, תאריך רהתאגיד, מספר רישו

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

 .והמוסמכים לחייבו בחתימתם
 

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

 
 ן קודם בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז. יו יסנ רבד הצהרה ב     .ז 
 
 .  מסמך ב'  עצה בנוסח המצ"ב לטופס ההצעהאו חבר מו/הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו    ח. 
 
 .  מסמך ב' צ"ב לטופס ההצעה תצהיר בדבר אי תאום הצעה למכרז בנוסח המ    ט. 
 
( לתקנות העיריות )מכרזים( 1)ה  22בסע'  ודרתהגכ השיהינו עסק בשליטת א ציע  מככל שה    י.  
 יצרף המציע את כל האישורים הנדרשים לפי התקנות.   ,1987–תשמ"ח        
 
 חתומים על ידו.   נויים ותיקונים בתנאי המכרז ככל שנשלחו,מסמכי הבהרות והודעות על שי   י"א. 
 
 . להלן  7ית כנדרש בסעיף נקאערבות ב  י"ב.  
   

 מו המעידה על רכישת מסמכי המכרז. לה על שבק קתעה . גי"
 

 . כל מסמכי המכרז חתומים על ידו כנדרש . י"ד 
 

   
 

   רבות למכרזע  .7
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סח  ש"ח בנו 100,000סך של בהמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  . א 

 .   מך ד' למסמכי המכרזכמס רףהמצו

 ל שם המציע בלבד.א עהערבות תוצ

צדדית של ראש העירייה או גזבר -י מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד ת בלא הת  הערבות
 העירייה. 

 ערבות תהא חתומה ומבוילת כדין. ה  

 . 2021שנת  אפרילודש חהערבות תהא צמודה למדד יוקר המחירים על בסיס מדד  

   .26/12/2021ליום   א בתוקף עדההערבות ת   
 

 תידון כלל.  א ל ,שרשלא תצורף אליה ערבות כנד צעהה . 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 

   
  ך תו  ה ועל שאר מסמכי המכרזירייחוזה עם העה יחתום על המציע שהצעתו תזכה במכרז  . ד 

 . תבכב   מים מיום שידרש לכךי 10
 

לעירייה בצרוף שאר מסמכי המכרז א יחתום הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו ל . ה 
ימים מיום   10חתומים ונספחי החוזה חתומים לרבות ערבות ואישור קיום ביטוחים בתוך  

ומוסכם מראש בגין אי   בועשמש כפיצוי קיסכומה ובות  רתחולט הע  -שידרש לכך בכתב 
מציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו  העל עצמו ל  נטש  תקיום ההתחייבויו

 ין.   דכאית העירייה על פי ז
 

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

 
   ביצוע החוזהת לורבע .  8
 

ייה ימסור הזוכה לעירייה  יר הע םע ם התחייבויות הזוכה במכרז עפ"י החוזה  קיוהבטחת ל .א
 מאה וחמישים) ₪ 150,000מעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ב

 לחוזה מסמך ג'.    4"ח(, בנוסח הקבוע בנספח ש אלף
ופת  ק ת לכל  2021שנת  אפרילדד מ על בסיס   מדד המחירים לצרכןלהערבות תהא צמודה 

 חודשים.   3בתוספת  החוזה 
 

וכה במכרז בידי העירייה ערבות להבטחת קיום התחייבויותיו כמפורט בס"ק  ז ה דיק א יפל . ב 
 שתתפות במכרז.  הא' לעיל, תחולט הערבות שמסר לצורך 

 
ם  בגין הנזקי ה פיצוייםילוט הערבות כאמור לא יפגע בזכות העירייה לתבוע מהזוכח   

 עה.  ההצ הממשיים שיגרמו לה עקב אי קיום 
 

    עצהרות המציה .  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 המוצעהים רעיים והאחהניסיון והכישורים המקצו 
 שהיא לבצע את העבודות נשוא החוזה.   נהיחבכל  מרז, וכי הוא מסוגל  במכ

 
גשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי סייר בשטח  ה . ב 

מילוי   סתכל ובדק את תנאי השטח לצורךההמיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז, 
 ע במכרז.   וזה המוצייבויות החחהת

 
ם קיימות מערכות  ם מוצבים העמודוריבהם יחטמציע מופנית לכך, כי בשלב התשומת  ג.  

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

 
קשור בביצוע  ה כלשהו תנאי  , אי ידיעתזבקשר למכרל טענה בדבר טעות, אי הבנה כ ד. 

 צעה ע"י המציע.   ההת  שגההמכרז, לא תתקבל לאחר  נשוא העבודה 
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 הבהרות ושינויים .10
 

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

 םכרז ויובאו בכתב לידיעתי המם כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנא ם והתיקונייהשינוי   
י המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על  יעים ורוכשי מסמכ המצ לש

 ידם.
 

מנהל אגף תנועה שילוט  ל למסור  מציע רשאי , 13:00שעה  2/8/2021לא יאוחר מתאריך  .ב
  ,08-  9480130מספר  היפקסימיל הות ע"(, באמצנהל מ "ה )להלן: ופיקוח בעיריית רחובות

על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה,    viki@rehovot.muni.il: כתובת לטרוני הדואר האלקו
הירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של ב או חוסר

)להלן   נשוא המכרז  ע לעבודותכלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוג סעיף או פרט או עניין
 "ההודעה"(.  –

  במבנה הבא ,לעריכה תןינהword  בקובץ בדואר אלקטרוני ההודעה תועבר  
 בלבד: 

מס' דף   מס"ד 
 בחוברת 

מס' סעיף  
בתנאי  
 המכרז

 תשובה  ה שאל

     

 

התשובות   ת בכתב.שובו כאמור לעיל, ימסור לו המנהל ת בכתבהמציע למנהל הודעה מסר   .ג
  תפרטי ההתקשרולפי   רוכשי מסמכי המכרז ללכ במייל וה  יתישלחנה במכשיר הפקסימיל

 .)להלן: "התשובות"( לקבלת הבהרות לפניה בבקשות   עדהמו  םות  , לאחרםעל יד ושנמסר

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

 
ר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק  דבב  מפי מציעמע טענה ישת לא  ה.

לעיל, ולא  ב' ה כאמור בס"ק במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעאו רז כמה י ובן פרטבמ
 לעיל. ג'קיבל תשובה כאמור בס"ק  

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן   ו.
  עלתינתן  בעניין כאמור והודעה בכתב ,ך שינויים בתנאי המכרזרועל בו ו/או ת שנפלו עויוט
 רוכשי המכרז. כל ו ליד

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

 בלתי נפרד הימנה.  לקחכלהצעתו   הן צורפוו

 חלק ממסמכי המכרז. ה, יהוו ף זסעי ב רמו יתנו כאתשובות, הבהרות, תיקונים שנ ח.
 

 קבלנים  סיור .11
 

יציאה לסיור ממשרדי אגף תנועה שילוט ופיקוח   .29/7/2021  -ה חמישייתקיים סיור קבלנים ביום  
   .10:00בשעה  בפארק המדע 3פקריס ברחוב 

 
 ות צעההת נבחי .12
 

פי תנאי  ל יםדרשהנ ריםשוזה מהאי צורפו לה אירייה רשאית לפסול הצעה שלא העי .א
 תנאי המכרז.  המכרז או שלא הוגשה בהתאם ל

 
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את הצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת. .ב
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ר המוצע  רה בין היתר בשל המחיהעירייה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבי .ג

ע את יה מונ ריהעית פן שלדעתנאי המכרז באולחסותה י יה או חוסר התינאמסגרתה, תב
 בעי.  דרכתה כעה

 
העירייה רשאית לקבל ההצעה כולה או חלק ממנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן   .ד

 רשאית העירייה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים מבלי שההצעה תפחת. 
 

את יכולתו בתחזוקה של מתקנים כדוגמת   ייהרעיון הרצעל המציע להוכיח לשביעות   .ה
 המלצות משנות ניסיונו בהן עסק בתחום. יגלהצ, וזה רזנשוא מכהמתקנים 

  לעבודותיסיון רע עמו בכל הנוגע העירייה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שיש לה נ               
ם,  עמידה בלוחות זמנידה או אי ויכות העבביעות רצון מא שמהסוג נשוא המכרז, בשל אי               
 "ב.  וכיו              

 
וק בין היתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את ניסיונו של המציע  ם תבדמכרזית הועד .ו

וע העבודה לביצבפרוייקטים דומים, את יכולתו הכספית, את טיב עבודתו ואת כושרו  
 נשוא המכרז. 

מסמכים ואישורים שונים כפי   ,דו"חות  ,נתונים לכ  לצורך זה תוכל הועדה לבקש מהמציע
   ת.ת ההצעוחפתי ר  גם לאח ןשתימצא לנכו

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

ל המכרז לחלוטין או באופן חלקי או להחליט על דחיית  ל ביטוע החליט בכל הזכות לרייה  לעי .13
או   רישהק את החלטתה ולמציע לא תהא כל ד צטרך לנמתשמבלי בשלבים   ביצועו או על ביצוע

 ך.  עקב כיה כלפ הטענ
 

סודות  ט מעלן עים כי קיימת זכות עיון בהצעות בהתאם להוראות הדי יעת המצי מובא בזאת ליד .14
מהם הנתונים / המסמכים המהווים סודות  לציין בהצעתם על המציעים מקצועיים.   /  מסחריים

  לימב .םם אחרייע יככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני מצמסחריים / מקצועיים 
או  מסחרי ו סוד  וה יאמור לעיל מודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהציע לא מה רועלג

עסקי, וכן כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שיהיו סודיים גם בהצעות של  
 הם. אש על זכות עיון בעים אחרים והמציע מוותר מרמצי

 
  המועדגשת ההצעות וה . 51
 

כתב יד  ב שני עותקים ב - מכרזמסמכי ה לסמך ב'  מ -ההצעה  את טופס מלאל עי ל המצע .א
ם שאר עולהגישם יחד בחוברת כרוכה  ברור וקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים 

וראות זה, עליה  המסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו, במעטפה סגורה המצורפת לכתב  
   ".7 / 2021יצויין: "מכרז פומבי מס' 

 
ייכרכו בנפרד הצעה לאישורים ומסמכים נלווים    .כת החוברתת כריפרק אלין  א  יכדגש ומ .ב

 .  בשני עותקים
 
הדואר(  א .ג באמצעות  )ולא  ידנית  למסור  יש  ההצעות  היועצת לתיבת  בלשכת  המכרזים  ת 

, בשעות  6רחובות קומה    2ו  "ל עיריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילש המשפטית  
 . ירייהעהת ל ע ופבהן  שדה הרגילות העבו

                                                                                                                                   .                                                            13:00שעה   עד 22/8/2021המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 
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