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 עיריית רחובות 

 מינהל ההנדסה 

 

 13/   2021מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות 
 

 
למתן שירותי שמאות לעירייה ולועדה המקומית  עיריית רחובות )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות 

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. לתכנון ולבניה רחובות, 
 

  2בבניין העירייה שברח' ביל"ו  5, בקומה  מחלקת בניין עריםבמזכירות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
₪, שלא יוחזרו,   1,500 של ות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך בשע   08-9392294ברחובות, טל': 

 לכל מעטפת מכרז. 
 

  ובתנאי ניתן לעיין  .מחלקת בניין עריםבמזכירות ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, 
 . www.rehovot.muni.ilבאתר העיריה בכתובת   המכרזשל הכלליים 

 
 13/   2021 שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'כולל את ההצעות, 

  להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייהיש 
בצרוף ערבות בנקאית   13:00שעה   1/2/2022 תאריך  שלישי ליום עד, 6קומה  ברחובות, 2ברחוב ביל"ו 

 בנוסח המצורף למכרז.  ₪ 5,000 בשיעור של 
 

שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת לקבל את  ת לה לפי והנרא   ותלבחור את ההצע רשאיתהעירייה 
 או כל הצעה שהיא.   בעלת הניקוד הגבוה ביותרההצעה 

 
 
 
 
 
 

 רחמים מלול          
 ראש העירייה          
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 מסמך א'
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 

 עיריית רחובות 

 מינהל ההנדסה 

 

 13/  2021מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות 

 כללי  .1
  
שירותי שמאות לעירייה ולועדה   למתן)להלן: "העירייה"(, מזמינה בזה הצעות   עיריית רחובות  א. 

 בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  רחובות, ולבניה המקומית לתכנון 
 

מכרז זה הינו מכרז מסגרת אשר נועד לבחירת מאגר שמאים אשר מביניהם יוכלו העירייה   ב.       
  הזכיההעירייה לפצל את לפיכך בכוונת   והועדה המקומית להזמין מעת לעת שירותי שמאות.

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.    והכלשונים    שמאיםבין מספר  זה מכרזב
   .שיזכו במכרז תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה השמאיםחלוקת העבודה בין   

  
 כדלקמן: םנשוא מכרז זה הינשירותי השמאות  ג. 

   -ליווי תכנון   - 1קטגוריה   

טבלאות   ייעוץ  שמאי וליווי בהכנת תכניות בנין עיר לרבות תכניות איחוד וחלוקה, עריכת  (1
הקצאה ואיזון, בדיקת טבלאות הקצאה ואיזון וליווי הועדה המקומית בדיונים במוסדות  

 תכנון וגופים שונים. 

ליווי הוועדה והעירייה בבדיקות היתכנות כלכלית לפרויקטים שונים לרבות התחדשות  (2
 עירונית. 

 
 -   197ותביעות  היטל השבחה  - 2קטגוריה   

 תכנית, הקלה או שימוש חורג.קביעת השבחה בגין אישור   (1

לרבות   1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  197פי סעיף  ל יעוץ בנושא תביעות ירידת ערך (2
 . הכנת חוו"ד לתביעות שהוגשו וליווי הועדה המקומית בהליכים המנוהלים בערכאות שונות

הוועדה ליווי הוועדה המקומית בהליכי שומה מכרעת ועררי היטל השבחה לרבות ליווי   (3
 . ובתימ"ש המקומית בדיונים בפני וועדות ערר לפיצויים והיטלי השבחה

 
 – כללי   - 3קטגוריה   

הועדה המקומית וכל עבודה שמאית   ו/אוהכנת חוות דעת שמאיות שונות לבקשת העירייה  (    1
 שתידרש על ידי הוועדה ו/או העירייה עפ"י הצורך.

, דמי שימושדיירות מוגנת, ערכת שווי דמי שכירות, הכנת שומות שווי נכסים, לרבות ה (    2
 וכיו"ב.   פיצויי הפקעה

 
 ניתן להגיש הצעה למתן שירותי שמאות בכל שלוש הקטגוריות דלעיל,   ד. 
 ,  3+   1:  רק בקטגוריות או  
 .3+   2: רק בקטגוריות או  

  
 העניין.העבודה השמאית תבוצע בהתאם להוראות כל דין, נוהל ותקן החלים על   ה. 

 
הזוכים במכרז יהיו זמינים להשתתפות בישיבות ודיונים בנוגע לשירותים השמאיים עפ"י קריאת   ו. 

 העירייה ו/או הועדה המקומית.
 

מהנדסת העיר רחובות או מי מטעמה הינם נציגי העירייה לעניין מכרז זה,  אשר יתנו הנחיות   .ז
 (."המנהל" – )להלן  בכל הנוגע לשרותי השמאותוהוראות 
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המנהל יזמין שירותי שמאות מזכייני המכרז באופן שוויוני ככל האפשר, עפ"י התמחותם ובשים   .ח
לב בין היתר למהות העבודה הנדרשת ולטיב ניסיונם של השמאים בביצוע עבודות דומות.  

העירייה אינה מתחייבת לכך כי הזמנת השירותים תבוצע לפי סדר קבוע או לפי תור מסוים,  
 בכפוף לאמור לעיל. ועל חלוקת העבודה בין השמאים בהיקף דומה ככל הניתן אולם תקפיד 

 
אין באמור במסמכי מכרז זה משום התחייבות מצד הועדה המקומית או העירייה להיקף עבודה   .ט

כלשהו, ואין בו כדי להבטיח למי מהזוכים ביצוע בפועל של עבודות כאלה או אחרות, אלא את  
הזכות להיכלל במאגר השמאים של העירייה ואת החובה לבצע כל עבודה שתזמין העירייה /  

 ח המכרז.מכ המקומית הועדה 

 

 חודשים.   24במכרז זה תהא למשך   יםתקופת ההתקשרות עם הזוכ  .י
תקופות  שלוש  העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ב 

  5, ובתנאי שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על אחתכל  או חלק ממנה של שנהנוספות 
 ' למכרז. שנים, והכל בתנאים המפורטים בחוזה מסמך ג 

 
 תנאים להשתתפות במכרז  .2

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

 . המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין .א

 המציע הינו עוסק מורשה.   .ב

 .  בעל רישיון מאת מועצת שמאי המקרקעין המציע הינו שמאי מקרקעין מוסמך .ג

לפחות מהבעלות   50%  -הרשום או בעל מניות המחזיק ב ה, יהיה מנהלבע"מ היה המציע חברה
שמאי    הבמציע שמאי מקרקעין מוסמך. היה המציע שותפות רשומה יהיה כל אחד מרכיבי 

 מקרקעין מוסמך.  

 .  2001- רקעין תשס"אהמציע רשום בפנקס שמאי המקרקעין, על פי חוק שמאי מק .ד

לפחות מהבעלות   50%  -הרשום או בעל מניות המחזיק ב ההיה המציע חברה, יהיה מנהל
 רשום בפנקס.  הבמציע רשום בפנקס. היה המציע שותפות רשומה יהיה כל אחד מרכיבי

במתן שירותי שמאות מקרקעין   שנים לפחות 5המציע בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של  .ה
 לרשויות מקומיות ו/או מוסדות תכנון. 

 – לעיל  1כהגדרתן בסעיף  3+  1לצורך הגשת הצעה למתן שירותי שמאות בקטגוריות  .ו
  המציע בעל ניסיון מוכח בעריכת טבלאות הקצאה ואיזון לתכניות בניין עיר אשר

 . ונרשמו  קיבלו תוקף

 – לעיל  1כהגדרתן בסעיף  3+  2ת בקטגוריות לצורך הגשת הצעה למתן שירותי שמאו .ז
או מתן יעוץ  ו/  שומותבעריכת ו ,המציע בעל ניסיון מוכח בעריכת שומות השבחה

 לחוק התכנון והבניה.  197לפי סעיף ירידת ערך  בתביעות 
 

 לניסיון המציע לעניין סעיף זה ייחשב:  .ח

 במקרה והמציע הינו יחיד, ניסיון המציע עצמו.  .1
 , ניסיונם של מי מאלה: חברהבמקרה והמציע הינו  .2

לפחות מהבעלות במציע הינו   50%  -בעל מניות המחזיק ב מנהלו הרשום או   המציע עצמו או 
 . בעל הניסיון 

 אם המציע הינו שותפות רשומה, ניסיון כאמור של כל אחד ממרכיבי המציע.  .3
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 מסמכי המכרז  .3
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  –מסמך א'  
  
 על נספחיה:   הצעת המשתתף –מסמך ב'  

 תיאור כללי של המציע וניסיון קודם  - 1נספח ב'  
 נוסח המלצות   - 2 נספח ב' 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 3 נספח ב' 
 הצהרה בדבר העדר קרבה   - 4נספח ב' 
 שאלון איתור חשש לניגוד עניינים  – 5נספח ב' 

  
 נוסח חוזה על נספחיו    –מסמך ג'  

 נספחי החוזה מסמך ג' למכרז: 
 . לשירותי שמאות מחירון – 1נספח   
 נוסח הזמנת עבודה. – 2נספח   
 נוסח ערבות חוזה.  – 3נספח   
 אישור קיום ביטוחים. – 4נספח   
 אישור פרטי חשבון בנק.  – 5נספח   
 שאלון איתור חשש לניגוד עניינים.  – 6נספח   

  
 נוסח ערבות למכרז. –מסמך ד'  

 
 הצעת המציע  .4

למסמכי המכרז שימולא בשלמותו בהתאם   מסמך ב'ההצעה תוגש על גבי טופס הצעת המשתתף  .א
 למפורט בו. 

, באחת משלוש  שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו והשירותים  תתייחס למכלול העבודות ההצעה .ב
 אפשרויות כדלקמן: 

 לעיל, או:   1הצעה למתן שירותי שמאות בכל הקטגוריות של שירותי שמאות שפורטו בסעיף 
 בלבד, או:  3+  1הצעה למתן שירותי שמאות בקטגוריות 
 בלבד.  3+  2הצעה למתן שירותי שמאות בקטגוריות 

 
כנספח    המצ"ב  מחירוןתהיה בהתאם לעבור מתן שירותי השמאות  התמורה שתשולם לזוכה במכרז   .ג

 .למסמכי המכרז לחוזה מסמך ג' 1

יתבצע הליך    הנ"ל,  1בנספח  שאינה כלולה בתעריפים המפורטים    מיוחדת ו/או עבודה  עבור עבודה
 ההצעה הזולה מבין ההצעות תזכה.  , ולקבלת הצעות מחירבין זכיינים  התמחרות 

 .  שלהלן  11ההצעות הזוכות תיקבענה על פי דירוג איכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף   .ד
   

 אופן הגשת ההצעה  .5

 .  על המציע למלא את טופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז בכתב יד ברור וקריא   א.

 המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.  .ב

 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה.  

   .המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז ג. 

 כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת כאמור יביאו לפסילת ההצעה.  

. מסמכים ואישורים שונים שמבקש מציע לצרף להצעתו  פרק את כריכת חוברת המכרזאין ל  ד.
 ייכרכו בנפרד ויוגשו בשני עותקים במעטפה סגורה ביחד עם חוברות המכרז. 
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אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי   .  ה
בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו נדרשת  המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא 

 חתימה מלאה. 

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

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל דף ודף   .ו
 המכרז בו נדרשת חתימת המציע. של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי 

אם ההצעה תוגש ע"י חברה רשומה, יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת   .ז
 . החברה על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע

 אישורים  . 6

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

  1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו א.
 .מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ע"ש המציע

 תעודת עוסק מורשה ע"ש המציע מאת רשויות מע"מ.  ב.

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ע"ש המציע. ג.

ם על רישומו כדין: תעודת התאגדות מאת רשם החברות  אישורי –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  ד.
 או רשם השותפויות. 

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

ד'  2  -ג'  2רישיון שמאי ואישור רישום בפנקס השמאים של השמאים המוצעים כנדרש בסעיפים  .ו
 יל. לע

 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף, בנוסח המצ"ב.  .ז

ז' לעיל, בנוסח  2ו',  2ה',  2יפים כנדרש בסעשל המציע במתן שירותי שמאות על ניסיונו   יםאישור .ח
 המצ"ב לטופס ההצעה + המלצות מאותם גורמים. 

 דוגמאות של תוצרי עבודת השמאי המציע כנדרש בתצהיר העמידה בתנאי הסף.  .ט
 
 לטופס ההצעה.קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח המצ"ב  העדר הצהרה בדבר  .י

 

 שאלון איתור חשש לניגוד עניינים בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה.   .יא

 להלן.  7ערבות למכרז כמפורט בסעיף  .יב

 העתק מסמכי ותשובות הבהרה ככל שהופצו, בחתימת המציע.  . יג

 המכרז. קבלה על תשלום עבור רכישת מסמכי  .יד
 
 ערבות למכרז  .7
 

ש"ח בנוסח המצורף כמסמך ד' למסמכי   5,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך   .א
 המכרז.  

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד. 

צדדית של ראש העירייה או גזבר -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד  
 העירייה. 
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 ומבוילת כדין. ערבות תהא חתומה  ה 

 .2021שנת  אוקטוברודש חעל בסיס מדד   לצרכן הערבות תהא צמודה למדד המחירים 

   .1/6/2022הערבות תהא בתוקף עד ליום  

 צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל.  ה . 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 

   המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז תוך  . ד
 . מים מיום שידרש לכך בכתבי 10 

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

שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום  יסכומה ותחולט הערבות   -לכך בכתב 
כאית העירייה  זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו העל עצמו נטל  ש ההתחייבויות 

 ין.    דעל פי 

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

 
 הצהרות המציע  .8
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי כל פרטי המכרז ידועים   .א
ונהירים לו, כי מסכים הוא לקיימם במלואם, וכי הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון והכישורים  

המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז, וכי הוא מסוגל  
 החוזה המוצע במכרז.  כמפורט בתנאיהיא לבצע את העבודות מכל בחינה ש

 

  במתן השירותיםכל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  .ב
 נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.

 
 תוקף ההצעה .9

 
 .האחרון להגשת הצעות למכרזיום מהמועד   120לתקופה של  תישאר בתוקף  הצעת המשתתף

 
 הבהרות ושינויים .10

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

של  השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם 
 המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידם.

  )להלן: רחובות למסור למהנדסת העיר  מציע  רשאי, 13:00שעה   10/1/2022לא יאוחר מתאריך  .ב
או בדואר אלקטרוני לכתובת:   08-9392318מספר   הי פקסימילה ות ע "המנהל"(, באמצ

shifrit_halevi@rehovot.muni.il הירות שמצא  ב על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר
כלשהו   במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין 

 "ההודעה"(.  –הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז )להלן 

 כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב.  בכתבמסר המציע למנהל הודעה  .ג

לפי   רוכשי מסמכי המכרז לכל ו/או בדואר אלקטרוני היהתשובות תישלחנה במכשיר הפקסימיל  
)להלן:   לקבלת הבהרותלפניה בבקשות , לאחר תום המועד שמסרו המשתתפים פרטי ההתקשרות

 . "התשובות"(

   'בצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק כל מציע יצרף לה ד.
 לעיל.  ג' -ו 
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לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי   ה.
לעיל, ולא קיבל תשובה כאמור  ב' המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס"ק 

 . לעיל ג'בס"ק 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות   ו.
תינתן על ידו לכל   בעניין כאמור והודעה בכתב ,שנפלו בו ו/ או לערוך שינויים בתנאי המכרז

 רוכשי המכרז. 

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

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 ת, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. תשובו ח.

 
 בחינת ההצעות  .11
 

 כל הצעה שהיא.  את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או העירייה איננה מתחייבת לקבל א.
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות כפי   ב.
  שתמצא לנכון גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, לרבות מאזנים, דו"חות

 . ופרטים על עבודות שביצע  כספיים
 
של   בכישוריולהתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, העירייה תהיה רשאית   ג.

  ,בניסיונה הקודם עם המציע, מכרזה  במתן השירותים נשואהקודם המוכח  סיונויהמציע, בנ 
ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע   ברמה מעולה ותלבצע את העבוד וביכולתו בכושרו 

 .  להציג
תן עדיפות לשיקול של מידת שביעות רצונה מביצועים קודמים של המציע  העירייה רשאית לי

 ו/או לניסיון קודם עמו. 

מראש העיר ויו"ר הועדה    אשר תורכב  ועדת משנה מקצועיתיבוצע ע"י  שקלול רכיבי איכות ההצעה   
  .מנהל אגף נכסיםו  ממינהל ההנדסה פיםנוס  יםנציגשני , המקומית לתו"ב, מהנדסת העיר

 
 :להלן אופן בחינת ההצעות

 
לעיל. הצעה    2כמפורט בסעיף    במכרזבתנאי הסף להשתתפות    ת ההצעותבדיקת עמיד    -  שלב ראשון

 תיפסל.   הסף אשר לא תעמוד בתנאי 

 : עפ"י המדדים שלהלן ההצעות שעמדו בתנאי הסף  ניקוד איכות  -  שלב שני

לכל קטגוריה בגינה מוגשת ההצעה,   בנפרד  כי חישוב הניקוד יבוצע מובהר בזאת  
)בהתאם   2+3ו/או  1+3לקטגוריות   -ד' לתנאי המכרז, כלומר 1כמפורט בסעיף 

 להצעה(. 

 קריטריון מס"ד
 

 משקל  אופן הניקוד

במתן  מציע הניסיון של השנות מספר  1
שירותי שמאות מקרקעין לרשויות  

מוסדות תכנון, מעבר  מקומיות ו/או 
 שנים(.  5ה' )2למינימום הנדרש בסעיף 

 
  

  10  -שנים יזכה ב    10ניסיון של עד    -
 .נקודות

לכך תקנה  מעבר   ת ניסיוןכל שנ -
  נקודות  20עד   ,נקודה נוספת

 . סה"כ

  20עד 
  נק'

כמות השומות החתומות להיטלי   2
השנים   3  –השבחה שהוציא המציע ב 

 שקדמו לפרסום המכרז. 
  

המציע שכמות השומות שלו תהא  
הגבוהה ביותר יקבל את מלוא 

הנקודות ויתר המציעים ינוקדו  
 באופן יחסי 

 

  15עד 
 נק'
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לצורך   שלאכמות השומות החתומות  3
  3 –שהוציא המציע ב  היטלי השבחה,

 .השנים שקדמו לפרסום המכרז

המציע שכמות השומות שלו תהא  
הגבוהה ביותר יקבל את מלוא 

הנקודות ויתר המציעים ינוקדו  
 באופן יחסי 

 

  15עד 
 נק'

 

התקפות שבמסגרתן ערך   כמות התכניות 4
  3  –ב המציע טבלאות הקצאה ואיזון 
 השנים שקדמו לפרסום המכרז

  שהציג התכניותהמציע שכמות 
תהא הגבוהה ביותר יקבל את 
מלוא הנקודות ויתר המציעים 

 ינוקדו באופן יחסי 
 

  15עד 
 נק'

 

מציע שהינו שמאי מקרקעין בעל תואר   5
נוסף בהנדסה ו/או באדריכלות ו/או  

 בתכנון ערים ו/או במשפטים 
 

יותר מתואר    בעלמובהר כי מציע 
 נק'  5- נוסף אחד, לא יקבל יותר מ

  5עד 
 נק'

 

  הועדה יערך בפני  אשר ראיון עומק  6
,  יקבע ע"י העירייהיבמועד שהמקצועית 

כל   ובמהלכו יידרש המציע למסור לועדה
נתונים, פרטים ומסמכים עפ"י שיקול  

 .  דעתה
 

התרשמות הועדה    עפ"י
לרבות   מקצועית מהראיוןה

מרלוונטיות הניסיון של המציע  
 .  לשירותים הנדרשים במכרז

 

  20עד 
 נק'

 המלצות  7
 
 

  10עד  
 נק'

 
 
 

 דיון בועדת המכרזים.    -  שלב שלישי
 
 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז  .12

מציע שלא יזכה במכרז יוכל לעיין במסמכי ההצעה הזוכה ובפרוטוקול ועדת המכרזים בכפוף   א.
 לכל דין. 

המציע מצהיר ומאשר בהגשת הצעתו למכרז זה כי אם ייקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של   ב.
 המשתתפים במכרז, בכפוף לאמור בס"ק ג' להלן. 

מסחריים ו/או עסקיים שאין לאפשר את העיון   מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות  ג.
בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן  

אותם באופן ברור, וינמק מדוע יש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד  
 מקצועי בדף נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים   
אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים  

 למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים. 
 בגדר סוד מסחרי. מובהר בזאת כי המחיר הנקוב בהצעה אינו  
  
מובהר כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  

בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות  
 מנהלית. 

 
 

 הגשת ההצעות והמועדים .13

כתב יד ברור  ב שני עותקים ב -מסמכי המכרז לסמך ב'  מ -ל המציע למלא את טופס ההצעה ע . א 
ם שאר מסמכי המכרז כשהם עוקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ולהגישם יחד 

וראות זה, עליה יצוין: "מכרז פומבי מס'  החתומים על ידו, במעטפה סגורה המצורפת לכתב 
13/2021 ." 
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 .  את כריכת חוברת המכרז ו/או להכניס בה שינויים כלשהםאין לפרק  ב. 
 מסמכים שיצורפו להצעה ייכרכו בנפרד, ויוכנסו למעטפת המכרז בשני עותקים.   

ל  שת ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית א ג. 
, בשעות העבודה הרגילות שבהן  6ומה רחובות ק 2עיריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילו 

 פועלת העירייה. 
   
 . 13:00שעה  עד 1/2/2022המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום   

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


