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 עיריית רחובות 

 רכש מחלקת 

 2/2021מס'   פומבימכרז 

 ת רחובותעיריי מוסדות  עבורלאספקת ציוד משרדי 
 
 
 
רח יע "הל )ל  תובוריית  בזאתמזמינ  ("העירייהן:  צמחיר    עותהצ  ה  משרדילאספקת  התנאים  יוד  פי  על   ,

 המפורטים במסמכי המכרז. 
 

לרכוש  המכרז  מסמכי  את   הרכש  אצל  ניתן  נחמיאס  גב'  –קניינית  ביל"והעירייה    בבנין  ,לורי    2  שברחוב 
נייד:    08-9392449טל' משרד:    ,4  חובות, קומהרב ירייה,  גילות בעהעבודה הר  בשעות  052-6064282טלפון 

 טפת מכרז.לכל מעיוחזרו,  לאש ,₪  500 של ךסם תשלו תמורת
 

או באתר   העירייה  של הרכש  במשרדה של קנייניתניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם,  
 . www.rehovot.muni.ilבכתובת  העירייה

 
הה ה  צעות,את  מסמכי  של  חוברות  צב,  מכרזשתי  נושאת  סגורה    ש י  2/2021  'מס   מביפוז  כרמ  יוןמעטפה 

ייה קומה  עיר פטית בבניין ה כה המשבלש  ים אשררזכמהת  תיב( באר)לא לשלוח בדוית  אישבמסירה    ד יקפלה
למסמכי    המצורף  בנוסח  ₪  5,000של    בסךערבות בנקאית  רוף  י, בצ13:00עה  ש  26/4/2021  -ה  שני  ליום  עד,  6

 המכרז.
 

ת  לקבל א  בתייחתמ  יהי רעיהין  אי.  ד עלבה  תהעד  קולשי   לפי  ראית להאת ההצעה הנ  חורית לב א יה זכהעירי 
 היא.  כל הצעה ש הזולה או  העהצה
 
 

 

 

 
 רחמים מלול          

 
 ראש העירייה          
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 מסמך א'
 למציעיםהמכרז והוראות  איתנ

 ת רחובו עיריית

 מחלקת רכש –גזברות העירייה 

 2/2021 מס' מביפומכרז 

 ות  חובת רייעיר מוסדותעבור  ת ציוד משרדי קלאספ
 
 

 כללי  .1
 

מהרייהעי"  לן:)לה   בותחור  רייתיע .1.1 בנזמי "(  מהצע   זאתה  ציוד  פקאסל חיר  ות  הובלתו  משרדית   ,
העירייה  עבור  וחלוקתו, המהמ לתנאים    םבהתא  ,מוסדות  במסמכי  הזמנות  -עלו  כרזפורטים  פי 

   .תוצאנה מעת לעתש
 נוך. סדות חיומו  יהרי יע שים את ההמשמ מוסדות   – "יההעיריות מוסד" – לצורך מכרז זה 

  
את העירייה בשום אופן, מובהר בזאת כי  בלי שיהא בכך כדי לחייב  לשם הערכה כללית בלבד ומ .1.2

  .₪ 1,000,000  -כל בסך שה הינה  נו אש תקשרות הרבשנת ההלהירכש עלות הציוד המתוכנן  
כי  ומ את לחיי  כדיאמור  באין  בהר  כ  ב  לרכישת  במכ  ציוד מות  העירייה  והזוכה  ספק  י  זרכלשהי 
צעתו במכרז.  ה  יבמחיר  ,ביניהם  תקופת ההתקשרותך  הלה במידל  ן עוזמתש  ציודל כמות  ה כעירייל

ל  עיה ל קוב הנ  מהעלות   קלח  קר  רז מכה  תגר במסלפועל    היה רשאית להוציא תייה  העיר   כי  הר,מוב
לשיקולבהת הדעת  אם  וה  כבכה  יהילא  בלעדי  הזוכהך  את  לזכות  פיצוי  במכרז  םי/די    או ו/  בכל 

 .  הין זי נלעלפי העירייה ה כנל טעעל כ ש ראמ יםתרוו מ  םוהום לשת
 

תאם  בה  עד שלושה זוכיםולקבוע  )  מציעים  פרבמכרז בין מס ה  י העירייה תהא רשאית לפצל את הזכי .1.3
 . (הבלעדי  תהל דעלשיקו

 
הצעות היקרות  ה   ול כאמור, תהיה העירייה רשאית לפנות לבעליהעירייה על פיצ   שתחליטבמקרה   .1.4

 .ותרלה בי כשרה הזוצעה הלהתם ע צאת השוו יש  תניותר, על מ
  ויוני ו שובאופן    ים כספיים דומיםיימסרו לזוכים בהיקפ   עות כנ"ל, הזמנות הציודשוו ההצככל שיו

   .ככל האפשר
 

הזוכה בעל ההצעה היקרה יותר להודיע לעירייה  רשאי  יהא    ,4%הצעות יעלה על  ן הבי  שהפער ככל  
, ולקבל בחזרה את  הוא מוותר על הזכיה  כי,  זכייתו  על   עהוד ההימים ממועד מסירת    3בתוך    בכתב

 . ערבות המכרז
- תהא רשאית על  ים של העירייהשהתקבלה אצל העירייה הודעה כנ"ל במועד, ועדת המכרז  במידה

 בא אחריו.יע הכשיר הלפנות למצ  פי שיקול דעתה הבלעדי,
 

ת מבלי לדרוש  ות שונוהצער  ספמבחור  שיקול דעתה הבלעדי לב  פי-, רשאית העירייה עללחילופין
 מבעלי ההצעות היקרות להשוות את הצעתם להצעה הזולה ביותר.  

מה  התאבושונים  כספיים  בהיקפים  ה  ייירעה   י די-צע על וב ת  זרכמב  יםוכהז   יןב  וקההחלבמקרה כזה,  
   .ע על ידםוצשהלמחיר 

 
כמכרב יה  בזכי  ןאי .1.5 מלהבטידי  ז  למי  כ  םהזוכיח  הזמנות  יכלל  לה   כותהזת  א  אם  כי,  לשהוהיקף 

  ת פוק תבמהלך    רייה ידי העיעל    וד שיוזמן י צ  כל  מעמד זה  ח ומכ   לספקובה  ואת הח   במאגר הזוכים
 הלן.לד אים לתנ בכפוף י המכרז,מכ מסההסכם המצורף ל

 
 עירייה. לו יידרש ע"י ה היקף ז, בכל כאמור במסמכי המכר דציו לספק  בייח  יהיה  רז במככה וזה

 
ך  לצור   אית,שר ה  הית  ה ייריהעו  י מכרז זה פל  ע  וד ספקת הציאבי  שה כל  תבלעדיו   ים /הלזוכלא תוקנה   .1.6

נ רסם  , לפאספקת איזה מהציוד   הכל   רז,כמ  אל ל  הועלביצעם מי שתבחר    קשר פרד או להתמכרז 
כלפי העירייה בקשר  טענות  ו/או    רישות ו/או תביעותנה כל דיי תה  לאה  לזוכ  דין.כל    ראותאם להוהתב
 כך.ל

 
הזמנ אופ .1.7 הצת  ן  מוי פריטי  משו  במכרז ם  י/ כההזוד  תעודות  וחשבוניות מסירת  כמפורט  ה י  לוח  יה 

 . מסמך ג' למסמכי המכרז ,לחוזה ההתקשרות 1נספח כ נוהל המצ"ב ב

 
 .כרזמה  כימסמל ג'מסמך   ,בחוזה יםקבוע ים/הירייה לזוכ ע הנאי ההתקשרות בין ת .1.8
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ההתקופ הה" פע  תקשרותת  הי  לנ יסכם  חדשים  חו   12  -ה  מכי  למס'  ג  ךמ מס  ,החוזהת  תיממיום 

 .המכרז
 

ע"י    כל אחת   חודשים  12ת בנות  תקופות נוספו  2  -ב  החוזהקופת  ך את תהעירייה תהא רשאית להארי 
פת ההתקשרות  וק ה תלתעלא    סה"כ, ובםההסכ תום תקופת    לפני יום    30עד    ים/לזוכה מתן הודעה  

  .םשיודח  36 על ים/הזוכה עם 
 

חזר  הל רה  כל מקהא זכאי בהמציע לא י ו  בד,בלע  יצחולו על המי עם הכנת ההצעה  כל ההוצאות בקשר   .1.9
 . אלה צאותוה

 
נית  ,ירייהה של העם רכושכרז הינשבחוברת המ   סמכיםכל המ .1.10 למציענהם    ו לשם הכנת הצעת   ים 

השתמש  ל ו רשאי להעתיקם או  ינ א   המציעאם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש;    בין,  ה בלבדשתוהג
 אחרת. רה לכל מטבהם 

 
 
 רז במכ ותהשתתפלתנאים  .2
 

 לן: למכרז, בכל התנאים המפורטים לה  םגשת הצעתם במועד הדיזה מי שעומ  השתתף במכרז ל  םאישר

ה .2.1 אהמציע  ישריד  יח  ,תאחמשפטית    ותישי וא  רש  או  אל אזרח  ביותאגיד  כדין  , שעיסוקו  שראלם 
   .משרדי בישראל  מכירה של ציוד   /באספקה 

 

 י מע"מ. רכלצ  רשהעוסק מו ינוה  ציעמה .2.2
 

גופים ציבורי  קעסול  שוריא   בעליע  המצ .2.3 הול פנקסים כדין מטעם רשויות  ני ים ובעל אישור על  עם 
 המס.

 
 . 1968-תשכ"חקים חוק רישוי עס תאוורה  פי-על  רששנדל  ככ ק עס ל רישיון המציע בע  .2.4

 
או  /ו  לרשויות מקומיותרט במכרז  רדי מהסוג המפובאספקת ציוד מש  הינו בעל ניסיון מוכח מציע  ה .2.5

   .2020, 2019, 2018לך השנים במה  ,וחלוקתו  ודית הצל ב וה  ות, לרבאחרים פיםגול
 

 .  המציע עצמולהיות של  נדרשניסיון  ה מובהר כי 
 

, בכל אחת  משרדי  מאספקת ציוד  ₪ )לא כולל מע"מ( לפחות  3,000,000ר כספי של  חזועל מהמציע ב .2.6
 .  2002, 1920,  1820מהשנים 

 
ן עיריית  י טר מבנימלוקי 15לה על יע  לאש ח וטו ב מחסן   או/ ו ה קמרכז אספ חנות ו/או חזיק ממציע  ה .2.7

   רחובות.
 

 
 רז מכי המכסמ .3
 

 . למציעיםות רז והוראתנאי המכ – 'ך אממס
 . מציעההצעת  – ב' מךמס

 המשך(.פחים בה על נספחיו )ר' רשימת נסח חוז ס נו  – 'מסמך ג
 למכרז. ת ובנוסח ער – מסמך ד'

 
 :כרזמך ג' למס ה מחוזנספחי ה

 . ותחובית רעיריעבור מוסדות י שרדמ  דיוצ  תאספקנוהל   – 1 פחנס
 .כרז(הנחת הזוכה/ים במ)לפני  המשרדיציוד ון המחיר – 2נספח 
 כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים. במכרזהזוכה הצעת  – 3נספח 

 .ע בות ביצוערנוסח   – 4 חנספ
 ת הזמנות. משוב על אספקיון גיל – 5נספח 
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 מציע הת הצע .4
 

  ' ב  מךמס)  הצעת המציע  פסטו   גביעל  ,  זכרהמ חוברת    של  םקיתעו   2-בוגש  ת   זרבמכ  המציע  תעהצ .4.1
 . אריוק  ד ברורי בתכוב  בשלמות מולאאשר י ,(זרכמרת הלחוב

 

המקסימליים   .4.2 הציוד   ךרלצו   המחירים  מחימכ   א נשו  אספקת  הינם  זה  המפ רז  הפריטים  ורטים  רי 
מע כו  אל(  "מלייםסיקמה   המחירים "  )להלן:  לחוזה   2כנספח  המצורף  ן  מחירו ב המ"לל  ה  ייעיר. 

 . מע"מ םהילע ם ף ותשלסיתו
 

  11סעיף  , כנדרש בללעיכהגדרתם  ם  יים המקסימלירילמח  ה באחוזיםהנחה אחידלהציע    יעהמצעל   .4.3
 .  לחוברת המכרז( 12)עמוד  מציעטופס הצעת הל
   .בדות עט בלמצע בא ובמיליםבספרות ם רשיהצעה ת ה

 
למובתב  ינקו  רשא  מציע .4.4 במקוםיהמקסימלי  םיר חיספת  בהצעתושיצי או    ,החנ בה  ם,  מחירים    ין 

מחירי    לל.לא תידון בכל ו ספ תיו  הצעת  –ה עונה על האמור לעיל  כל הצעה אחרת שאינקליים או  ש
ין,  ועני   ל דבריחייבו אותו לכבמסגרת הצעתו    עהמצי ע"י  ב  נקבסיס הנחה שתהיחידה שנתקבלו על  

 . וגיעה למ גע לתמורה הבנו

 
, ותקיף את מכלול  רדיהציוד המש  תלאספק  עג ונב ם  נאיהת ו  תוש הדרי  לו למכיחס לית ת  עציהמ  צעתה .4.5

ת  לרבו  , ות הצפויותוכן, את כל ההוצאות והעלוי  ,זכרמנאי העפ"י ת   םת ת באספק העלויות הכרוכו
 . וחלוקה עלויות הובלה 

  
מכלליובמ  לגרוע  ההי עילל  ורמ אה  תלי  כל  המלט,  בל   ,משלתייםים  ק,  ומכס,    ןוכ  ב"ויכ וה  נימס 

שהיא  לע  כל  או /ו   ומות ש הת  ואו/   דדהמ  יבשיעור ם  ייו ינש אחרת  הציוד ב הקשורה  ות    אספקת 
 ה.ההצע ירי  חמב  בו ככלולים, ייחשהמשרדי
  

 בכלל. ןולא תידו   חה על הסףיל תידלע ורט מהנדרש כמפ  רק לחלק שתתייחס עהצה 
 
לא    תשלום  דה  הצמ  ישהפר ל אי  זכ   יהאהמציע  תוספת  כל  בו/או  מחיר  ןי גלרבות  הציוד    יעליית 

 .(ג' מךסמ) פחיועל נס  בחוזה טהמפור   ןפאו ב למעט דישרהמ
        

 ז בו נדרש הדבר. מכרי הכבמסמם  קומ כלים באת הנתונים הנדרש  המציע ימלא וישלים .4.6
 הצעה. לת הלפסיעלולה להביא אמור נדרשים כ ם  נית נתו אי השלמ

 
   .זרכמה ת במסמכיה או תוספשינוי, מחיק  ון,תיק כל  יכניס ע לא המצי .4.7

 הצעה. הפסילת יאו למור יב כא ספתותו  ה א יקמח ,נוישי  ,ןיקותכל 
 

רז  כממסמכי הל דף ודף של  ל כבות עתיי שא ברד, יחתום המציע חתימה אם ההצעה מוגשת ע"י יחי .4.8
תימה  ת חדרשבו נבכל מקום    של כל מסמך ו/אוהמלא בדף האחרון  תוך ציון שמו  ה  לאמה מיתוח

 מלאה. 
 .ההצעה כמגיש  מורשל אול בלבד םייוגר בס  ונצייליש  – םש  שי של המציעבאם לעסקו 

 
מת  חות  וףריצב  תבראשי תיבו   התאגידלחתום בשם  וסמכים  , יחתמו המ תאגידתוגש ע"י  עה  ההצאם   .4.9

  , עז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציי המכרשל מסמכ  כל דף ודף   ל ע  התאגיד 
 . הבחתימה מלא י החתימה מורש יחתמו 

 
 
 ם ירואיש .5

  
 ם:יהבא ם  ריושאיהים ומסמכאת הו  עתלהצרף צלעל המציע 

 
  – יחוד  יק א ח בתו וד המ  מציע   ה של במקר)  שהרומ   עוסק  ע המצי  ל היות ס עהמ  תוי מרשו  כנידעור  איש .5.1

  של העוסק, אשר המאוחד    ק יבת  ל כלנ  המציעל  היותו שר  בדהמס ב  יותוש ר  אתור מישא ם  ג  יצורף
 ור(. שהצעה האיצורף ל ו  הוצאו  בילג
 

 . יעמצ ה םש לע  ר,וקבמה נסכ ה מס יו כני ברבד סהכנהה  מס תווי של רשתקף  וראיש .5.2
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ות  חוב  לוםתשו  נותשבו ל חוה ני  תפיאכ)  יםי רציבוגופים  ת  וא סקחוק ע  לפי  רשיםדנה  יםור ישאה  לכ .5.3
 : ינוהיד, 1976"ו שלהת ,מס(

 
ים  פגוות  ק עסקא וח י  על פ   ב תחיימכ  חודיוו   תוומ קסי חשבונות ורשיהול פנ נ ל דבר  ע   ר תקףשואי .5.3.1

 . 1976-ל"וש ( תסמת בוחו םולשת  ,תשבונול חהוני  פת כיא) יםיבורי צ
 

שלותש   על  ריתצה .5.3.2 מי כם  והנימור  זרדיובע  תקעס ם  כם  בידים  ב)סמכ  ב "המצ  ח סנון,    (1מך 
 .  צעההה  סלטופ

 
,  ההצעה למכרזת  הינו בתוקף במועד הגש, כש ציעעל שם המ  העסק  ור של רישיוןק מן למתק נאהע .5.4

  2.4ף  עיף הנקוב בס תנאי הס  וכחת, לה1968-ח תשכ"  קים סעחוק רישוי    תפי הוראו-על  ככל שנדרש
   .לעיל

 
  סיפק  להםם  רוט הגופייפ  ךות )  לעיל  2.5  בסעיף  אי הסף הנקובנת   חתכוהל   ניסיון קודםהצהרה בדבר   .5.5

  מךסמכ  צ"במה סח  בנו  ,(להנ"  פקההאסתקופת  ומשך    וחלוקתו  ובלתוה לרבות    ציוד משרדיהמציע  
   .ופס ההצעהטל  (2)ב

 
מק  פי סלהם    יםפ וגה  מאת  ב תבכ  צותלמה .5.6   בהמצ"  וסח בנ  ,2020,  2019,  2018  בשנים  שרדי ציוד 

   .כנ"ל( 3)ב  מסמךב ים הנדרש םהנתוני הכולל את כל  אחראו בנוסח   ס ההצעהלטופ ( 3)ב מסמךכ
 

  2.6  ףיעסב  נקובה   סףה  להוכחת תנאי  ון של המציעחשב  אהרובחתימת    פיסכ  מחזור  בדבר  הצהרה .5.7
 צעה. ההס לטופ  (4)ב מסמך כ  "בצהמ בנוסח ,לעיל

 
/    בר אחזקת ה בדהצהר .5.8 הנקוב בסעיף    מחסן  /  קה אספ  מרכזחנות  עיל,  ל  2.7להוכחת תנאי הסף 

 לטופס ההצעה.   (5)מסמך ב סח המצ"ב כבנו
 

 . צעהלטופס הה  (6ב) מך  סמ"ב כמצבנוסח ה  ,ת העירצו/או חבר מוע  בדעול  הבקרר  העדר  בדבה  הצהר .5.9

 
 . עהצס ההפלטו  (7ב) ךמסמכ בצ"מה  חסונב  ,השע הרדר עה  רבבדיר תצה .5.10

 
 . ההצעהלטופס  (8מסמך ב)מצ"ב כח הרז, בנוסתיאום מכאי ר דבר בהיתצ .5.11

 
 : רשום עה ע"י תאגידצה בהגשת 121.5. .5.12

   ;ציעמהשל   גדותאתהה  עודת תשל   ר"ד כ"נאמן למקוי עו"" שר עוא מק העת -

נ -  של   ת גדותא ההג  סולי  ונטולם הריאגיד הת  םשרי  רבספ  עציהמ ל  ש  כני עד  ם ניתו תדפיס 
   ;עהמצי

ויעפ גיד  תאו  ינה  עצי המכי    רשמא ה  חרו" או    דו"ע   רואיש - גבי    ל עתימות  חה  כיו  קייםל 
  ן ועני   לכל דבר  עי צהמת את  ומחייבו  המציעמטעם  ימה  י חתש מור  שלן  כרז המסמכי המ

ו  א  ףס ונמסמך  ל  כ  על   מובש  םוולחת  מציעה  תא  יביח להוסמכו    "להנמה  חתיהי  וכי מורש 
לחוברת   13ד  עמו  –  ה עהצה  י טופסשולב)  ועלפהאל    ו תאהוצו  זה   ז כרכי מלצור  ש דריש  רחא
  (.כרזמה

   :דאגינו ת י שא גוף פרטי / םע"י אדהצעה  בהגשת     2.21.5

   ;עיצ מהשל  ודת הזהותעתור" של  אמן למק כ"נ  ר ע"י עו"דמאוש העתק -

  העצהה   סטופ  יול )בש  יע המצ  של הן עה  צהה כיממסג  ע" תוימת חה כי    רו"חו  א   "דוע ור  איש -
 . (דפרנ  ךסמבמ וא

 
ה שהמצככל   .5.13 בסעיף  יע  כהגדרתו  אישה,  בשליטת  עסק  )מכרזים(,1)ה22ינו  העיריות  לתקנות   )  

"(, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים בהתאם  התקנות)להלן: "  1987-תשמ"ח
 ת. לתקנו

 
 . ןהל ל  6כמפורט בסעיף  –ז המכר ערבות .5.14
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המ  לכ .5.15 מרכמסמכי  וחיא לז  בש ימותם  רשי  ומ   תומית )ח   עיצמהשל    ייבתחמה  בחתימ  ףד  כל  ילום 
 .אגיד( חותמת הת + התימ הח

 

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

 

 . המציע םשעל , זרכהמ יכסמרכישת מ על הלצילום הקב  .5.17
 
 
 ז למכר תוברע .6
 

ך ממסף כרוהמצ  וסחבנ  ₪  5,000בסך    יתורמק   ומיתטונאו  יתקאבנ  ף להצעתו ערבותצרהמציע חייב ל .6.1
   ז.י המכרסמכלמ 'ד
 .יע בלבדתוצא על שם המצ תורבעה

 ר העירייה. בז או ג עירייהה דדית של ראשצ -ה עפ"י פניה חדית וניתנת לגבי בלתי מותנ  הערבות תהא

 . כדיןה ומת ח תהאות ערבה 

פורסם בחודש  י שכפ   ,2021  ינואר ש  ודחירים על בסיס מדד  המח  רמדד יוקודה למצ  האת ת וברעה
 . שלאחריו

   .24/8/2021ם קף עד ליו בתוהא ות ת רבעה 
 

רור  תגו  לל, לא תידון כנדרשה ות הערב וסח טיה מנ או כל ס/ו  כנדרשות ב ליה ערתצורף אא של הצעה .6.2
   .עהההצ לפסילה ש

 
ט  ולש, תחנדרו כות ולא יעשה כן על חשבונבקופת הערת   אתריך  אה ל  הריי העי  "י ע דרש המציעיי  םא .6.3

 רבות. עה
 

  יע"בע  יקש  יעם מ  ה וזם חיחתש ימים מיום    10  זכה במכרז, תוךצעתו לא תמציע שהתוחזר ל  ת וערבה .6.4
   זוכה.כ ייההעיר

   
  מים י  10  וךי המכרז תכמסר משא  ועל  הוזה עם העירייעל חתום  תזכה במכרז יח  תושהצעהמציע   .6.5

 .  בכתב כךל דרשיי ש םומי
  

חתומים    ר מסמכי המכרזשא  רוףייה בצירו לעי יחזירא  ולל  אמור לעיא יחתום הזוכה על החוזה כל .6.6
דרש  ישים  מיו  ימים  10ך  ו תוחים, בקיום ביט  רושואי  ועצ ית בובערות  ה חתומים, לרב החוז  ונספחי

ויות  בייתח ההום  קי   יא   גיןאש במר  םקבוע ומוסכ  יוצכפיש  משי  ה מסכוורבות  ט העתחול  –לכך בכתב  
 ין.    דרייה על פי העי כאית זלו  דלכל סעוסף נב  אתוזהצעתו,   מציע בעת הגשתהנטל על עצמו  ש

 

 
 יע ת המצהצהרו .7
 

ו צ מל הו שהגשת הצעת  .7.1 ואישכהצהר  ה ומכ,  כרזמב ו  תפותהשתיע  כלור כה  ידועים  פר  י  טי המכרז 
  שורים המקצועיים הכיו  וןסי , הניתולכ יה  בעל  ואה  מלואם, וכי ב  םמקייא ל הו  יםלו, כי מסכ   םירנהיו

נה  בחי   מכל   הוא מסוגל כרז, וכי  במוצע  ה המ החוז וא  נש  די המשר  יודצה  לאספקת  והאחרים הדרושים 
 . זרכמב מוצעההחוזה רת במסג שנדרת השהיא לבצע א

 
  הציוד אספקת  ב  ר הקשו  ו הלש כ  אי דיעת תנאי י  רז אואי הבנה בקשר למכ  או   ות ה בדבר טענטע כל   .7.2

 ע. המצי  דיי-להצעה ע ל לאחר הגשת התקבא ת ל,  כרזהמ אנשו דירמשה
 
 
 

 עההצתוקף ה .8
 

 .זמכרת להאחרון להגשת הצעו יום מהמועד  120לתקופה של ף תוקאר ב תיש עי המצת הצע
 



 

8 
31/6.2/21 

 
 םייוושינ רותהבה .9
 

ונים  קית וויים  ינ ש  ז, להכניסלמכר  ת הצעותמועד האחרון להגשל  דםקו עת,    בכלית  ייה רשא ירהע .9.1
 יעים. לשאלות המצ  השובתבאו  המתזיוב ז, כרמה במסמכי

והתיקונ  כאמור,השינויים  הנ   בלתיק  חלו  היי  ים  מתנאי  ויובאופרד  שבכת  מכרז  לידיעתם  ל  ב 
 ם.דירו על  נמסם ש הפרטי לפייה  מיל י קסת הפצעומאבז כרמ י הסמכ ציעים ורוכשי מהמ

 
  כשהר  נהל מחלקתמל   ורלמס   ע יצמ  רשאי,  13:00  עה שב  11/4/2021תאריך    ראשוןיום  לא יאוחר מ .9.2

  ziv@rehovot.muni.ilת:  לכתוב   טרוניקלהא ר  ואהדות  ע"(, באמצנהלהמ "  )להלן:  רחובותעיריית  ב
ת  הירו ב   סרחו  ו, אאמהאי הת,  אה, שגיסתירה  על כלהודעה    ,08-9471193מספר    ה ימילסיקפבאו  
  כלשהו   נייןע   ואט  רפאו    ףיע של סובנו  למ  רשבק ו  צל תעורר אפק שהכל ס  לז, ועבמסמכי המכרצא  שמ

 (."עה ודהה" :לןלה) המכרז ודות נשואבהמכרז או הנוגע לע  במסמכי  להכלו
 

 במבנה הבא בלבד: ניתן לעריכה wordקובץ בלהיות  ההודעה על 

 תשובת הרשות   שאלה   סעיף ותת סעיף  עמוד במכרז  מס' סידורי 

 

 . בבכת תובו תש נהל מהו  ל ורמסל, ייעור ל אמכ בכתבל הודעה הלמנ יע  המצר מס .9.3
תהתשובו המכרמכמס  רוכשי  לכל   נה לחישת  האלקטרונ  לפי   זי  הדואר  הפקס  או  /וי  כתובת  מס' 

 ."(התשובות)להלן: " בלת הבהרות קללפניה בבקשות המועד    , לאחר תוםםסר על ידנמש

  -ו   9.2  עיףסבור  מכאת  שובו התה ואת  עהודד הימנה, את הנפר  תיבל  ק, כחל הצעתוף לכל מציע יצר .9.4
 לעיל.  9.3

 
רטי  בן פובמר בהירות או ספק  סחוה,  אמהתאה, אי  יבר סתירה, שגבד  עימצ  יפ מ  הענט  מעישת  אל .9.5

אמור  יבל תשובה כלעיל, ולא ק   9.2ף  עיבסם פנה בהודעה כאמור  לא אהמכרז אבמסמכי    ואהמכרז  
 לעיל.  9.3בסעיף 

 
ת  יוטעו  ןלתק ו/או    זרבמכ  לאמור  ות רהו הבמתוזן מי יתמנהל ל המך  לעיל, מוס  ר וע באמולפג   מבלי .9.6

  כל רוכשי ל  על ידו  נתן תי   ר ואמבעניין כ  תבעה בכ דוהו  ,רזמכבתנאי ה  לערוך שינויים  וא /ו  בו  לו שנפ
 המכרז.

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

ו  עת צהלו  ורפצ  הן, והזיף  ר בסעומאתב כהל בכהמנ  י ו ע"תנ ניאלה  ם  אלא א  ,ייהידי העיר על  שו  נע
 ימנה. הבלתי נפרד  חלקכ

 
 מכרז. כי הלק ממסמיהוו ח  ,זהמור בסעיף ו כאנ יתנים שנהרות, תיקו ב ות, הובתש .9.8

 
 

 בחינת ההצעות  .10
  

  וגשה שה  ם לעיל אורים המפורטיוש ין האה איזה מל ו  פור ה שלא צל הצעוס פלית אשר  תהאה  ייהעיר  .10.1
 . זרכמהי  נאלת ם בהתא אשל

 
שי  הרמקל  בכ .10.2 ידי  ספתו  אוו/  הטהשמו  א/ו   נוישל  על  שנעשו  במצמהת  והמ  כיסמ יע  כל א/כרז    ו 

 רז. מציע למכה  תעת הצסול אעירייה לפ ה ית רשאיא שה  בכל דרך םהי בגל  תייגותסה

 

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

  עצוהמ   יר חמה  לש ר בתיה   ןבי   ה רסבי  יתבל  ה שתהי  עהצהבחשב  הת ל  שלא   יתהיה רשא ה תהעיריי  .10.4
צעה  הה  תהערכ  אתע  ונמ  ירייהעת הע דשלבאופן    זראי המכנה לת חסותייהת  וסרח  אונאיה,  ת  ה,ב

 . יכדבע
 

רשאיתה  ייה ירהע .10.5 פ  ת א  מהמציע  מס לדרוש  ו/או  ו/אונ   מכיםרטים  הבהספים  כפי נוספות  ור ו    ת 
   .עתואו הצ/ו  מציעאת ה חוןבלמנת   לע חת ההצעות תי פ אחרגם לכון א לנמצשת
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 רים.  חאעם   מציעשל הודם בניסיון ק שבלהתח  תי אשר אתההעירייה  .10.6

 
תהא   לעמצי  שלה  עצה  לולפס  שאיתרה  ייריע הכן  אשר  ניי הירייה  ע  הקשוע  ר  סיון ה  בכל  ר  עמו 

  ת וחול ה בעמידאי  ל  כול  דה קודמתוב ע  צועבי  כותימא  ן וצר  ותלרבות בשל אי שביע ,  ותת דומ לעבודו 
 ו. יות ח מומאו מ /ו  יוור כישו/או מ הזוכה/עמציו של ה תואמינ ם ו/או מינמז

 
שר  בקה  יי ריו תביעה כלפי הע ו/א ה  רישאו ד/כל טענה ו  לע  םיתר ין, מווניפי העים, להזוכ / המציעים

 .כךל
 

ת .10.7 להרשאיהיה  העירייה  בב ת  בבחירת  כיא  שיקוליה  המרכ   תא  ותכה/הזו  ות/ העההצלל  ים  כיבל 
וצורפונש  חיםוהנספ  םיכ מסמ, הכרזהמ  יכ ממסמ  יםונים העול ת הנו   עתו להצמציע  ה   דיי  על  דרשו 

שעל  ובי ריע ה  הכר שע  ות קבדימו  ומאלה  ב,  זה  לכל יה  המציע,  ותבוד הע  עויצ איכות  של    , אמינותו 
צוע  בי  ן פון מא צו רהת  ועישב   אודות המציע ומידת  ת מלצוהתו,  מחיו, מוונו המקצועיייס , נריוכישו

  עיםמביצו  היייר הע  שביעות רצון  תדלמירייה.  יעה של  הן  ם ו ירחא  לש  הן,  ודמות עמוקת  ורוי תקשה
 ת. פודין עינתת  מונוכחי עה  או םודנה הק ויס יונ עיל המצשים י כחדמים או נוקו
 

  עי צמלבחור בש העירייה  ארבפני  ליץ  להמ  פי שיקול דעתה הבלעדי-על  ית שאר  ועדת המכרזים תהא .10.8
  .ם יעיפר מצ מסין ב הזכיה  תאצל  לפ  וא כה במכרזכזו דחא

 
ב  ל שרה  במק .10.9 , בין  ההצעות הטובות ביותרבחירת  צורך  עירייה ל ה  חשבתת  ,ספר הצעותמין  זהות 

 מלצות. ובה  בניסיון הקודםהיתר, 
 

 
 רז של המכי יצוע חלקה/בדחיי ל/יטובל ותרשאפ .11

 
   על יט  ל חהל  או  יופן חלקו באא  יןט וכרז לחלהמ  ביטול  עת, עלל  בכ  ליטירייה שמורה הזכות להח על

על    , עצוית בידחי ר  י שפעולה כאמוובל תה  טלהח   תא   לנמק  תצטרךמבלי שת  אוז  יםבשלב  עצוביאו 
ל  כלקבל    אייה זכיהלא    מציעה  ייה.העיר   תד החלט נגכ  וללפע  כות למי מהמציעים לטעון ו/אותן זתי
   ר.כאמו היי יר עהפעולות  ות ו לט החל בש לו( מו רגל שנוככ ו )אםו לגרמין נזקים שנצוי שהוא בגפי

 
 

 הםיהצהרותו יהםתוחייבויתה וכים,זה .12
 

 זכייתם לאחר/ים. את  ר יו להעב א/ו  מחותו להאו/ב להס  איםרש וייה  לא יםוכזה .12.1
 

י רומ אכ  הי עת הזכהוד  תמסירד  מועמים  ימ   10וך  כי ת   ם יבחיימת  כיםהזו .12.2   עלה  יי עם העיר   ו מתח, 
לרבות   אותיו,רו לה  תאםהה ב החוזפי   ים עלשהנדר  םשוריל האיכ  את או להוימצי   '(ג סמך )מ חוזה ה
  הו וה מהעצהה ה.  וזלח   4  ף כנספחמצורה  ח ה ובנוסוז חהגוף  מפורט ב וזה כהחי  א נום תקיבות לרע
 . ן החוזהמ רדנפי לת ק בלח

 
  שרדיום שנמ  ים ימ   10ום  חר מת עד לא יאו   יה רי יעה   עם  הוזהח   על ם  מלחתוע  ימנ  םיוכ זהמ   יבאם מ .12.3

את    לטבל  וא  חר, ע אמצי  לחוזה עם כה  עלאית לחתום  רשתהא העירייה    –ירייה  ן ע"י הע כת  שולע
  ציע המ  לפי כה  ירייוד לעאחרת שתעמ   תוכז ל  כ ממבלי לגרוע    את, זתובר הע  אתט  לחל  , ו/אוזרכמה

 רייה.יהע של  עדיבל ה תהדע וליקלפי של והכ  ןדי  כל י "כזה עפה במקר
 

   :םיבאקרים הם במג רזכמב הייהזכ ל אתלבטרשאית   ה רייהעי  היהת , לעיל ר והאממ  ועגר ל ליבמ .12.4

,  דחויע שאו הצנתן    עמו מטחר  א  םדא ו  א  ציעמה  כי  תה,עד  ת חנלה  , תוחכוה   ה יייר עה   דייבשיש  כ .12.4.1
  ז.כרמ ב היי עם הזכ  רבקשי שהכל  ההנא בתטו וא  רוןמענק, דו

לא גילה    יעשהמצ   או  נכונה,  הנאי  רזבמכ  היתננ ש  המציעל  י שלשהה כ הר צהי  כ  ייהיר לעברר  תה .12.4.2
 .כרזבמ ה כוז כו תעי בק על עשפילה דיכ  הב , היה היי ריעה לדעת שר, א יתתו מהעובדה   הריילעי

כדי   םהב בו/ש  י  הרייהעי  עתלד  רשאם, כולם או חלק  ,מכרזוכה בי הז סנכ  עלים  ול/ ק יע  ו/ טלוה .12.4.3
עפי שהל בהזשל  לתו  יכו   לע  והעי זרכהמ  רתבמסג  ,תהעבודו  את  בצעל  זרמכוכה    ים /קול, 
 . ם/ותהטל עד  מויום מ   30 ךות  טיןלחלו ר/ו לא הוס מור/יםאה

,  קבועאו  ני  מ זפרק  או מ   בועק  או  נימז   םכסיס ננכו ם,  קל ח  או   םכול  ,זרכבמ  זוכה הי  נכס ה למונ .12.4.4
 . יונמי ה  דעמויום מ  60ך תוב  בוטללא   ר,, כאמונוימי וה
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זוכה  ב  הט י למהש  25%רה  בעהו  כי  ייהלעיר  התברר  -ד  גיאת  אהוז  רמכהזוכה בו  קרה שבמב .12.4.5
   .ייהירעה  ובכתב, של  שרא, מסכמהלא הלמכרז  ב

 

  ת סודו לף , בכפוותון בהצע עית  זכומת  ייקן,  הדי  ותרא הול   םבהתאכי    ,םי עי מצה  עת ייד בזאת ל  באמו .12.5
מקצמסחר  / להמצעל    ם.ייוע יים  נתונ  םיסמכהמם  המ   עתםצהביין  ציעים  דות  סו  ויםמהוה  ים/ 
  לי אחרים. מב  עיםמציפני  שוף בשלא לחבקשים  מ  הם  שקיימים, אותם  ככלעיים,  מקצו ים /  ימסחר

  סוד מסחרילא יהוו    ידו  לע צע  ושה  רהמחייע ו צ מה  של  ות ובתכו  ומש  יכ  שגיודיל,  ר לע מומהא  רועגל
  עה צשחלקים אלה בהכך  ל  כמהסה  ווהם מהודייה כס ע צחלקים בה  מוןסי   י כ  יובהר כן  קי.  סע  דסו   או
ם  בחלקין  ו ת העיל זכוע   ראשמ  רתוומ  עמציהש  ןמכא , וריםחאה  םיעיצהמ  הם שלי תדיים גם בהצעווס

 רים. חם האציעימה  ותהצעאלה של 
 
 

 םדי מועוה צעההה תגשה ןאופ .13
 

  ר וקריא, ד ברוכתב י ב  םתקיעו  ינשב  -כרז  י הממסמכל  'בך  סממ  -ה  ההצע  ופסת ט א  אלמל   עהמצי   לע .13.1
דו  י  לע  יםומתח   שהםרז כהמככי  סממ  ארש   ם ע  יחד  ולהגישם  שיםהדרושורים  האי  ו את י אל  רףלצ

ה  גור ספה  טעבמ  עד לכך,ו במקום המי  המידרשת חת שנ  וםמק  כלוב  כרזהמ  יכמסממף  כל ד  שוליב
 ".  2/2021 'סמ בי פומכרז  : "מצויןיה ילעזה,  אותרוה  בכתרפת למצוה

 

 קים. תי עובשנ דך בנפרולכריש   צורפיםים ממסמכם ויור איש. כרזהמת וברריכת חוכ אתק פרל  ןיא .13.2
 

ל עיריית  ש  תה המשפטי שככרזים בלבת המ( לתיארדובאמצעות הת )ולא  ינ ר ידת ההצעות יש למסוא .13.3
ן פועלת  הבש  תילו הרג בשעות העבודה    ,6ומה  ק  ותב וחר  2ו  "יל רח' ב  יה,יריעה ן  ייבנבבות אשר  רחו
 . יהרי העי

 
 . 13:00שעה  עד 26/4/2021  -ה שני יום ואה  תועצת ההלהגש המועד האחרון

                
 
 
 
 
 
 
 

 


