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 עיריית רחובות

 לוגיסטיקהאגף 

 4/2020מכרז פומבי מס' 
 מסגרת שנתית –לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור 

 
 
 

"( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור, העירייה)להלן: "  תוובעיריית רח
מסגרת שנתית, על פי התנאים המפורטים במסמכי  –לרבות שיפוצי קיץ במוסדות חינוך בעיר רחובות 

 המכרז.
 

חובות, קומה רב  2  שברחוב ביל"ושל העירייה    לוגיסטיקהאגף    אצל אמרכליתאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
₪, שלא  3,000 של בשעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך 08-9392813 טל':, 219, חדר 2

 יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
 

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

יש  4/2020 ז פומבי מס'כרמ מעטפה סגורה נושאת ציון, באת ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז
להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייה קומה 

 למסמכי המכרז.  ₪ בנוסח המצורף  50,000של    בסך, בצרוף ערבות בנקאית  13:00עה  ש  26/2/2020ליום    עד,  6
 

יה מתחייבת לקבל את תה הבלעדי. אין העירידע קולאת ההצעה הנראית לה לפי שי חורהעירייה זכאית לב
 ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא. 

 
 העירייה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 

 

 

 

 
 רחמים מלול         
 ראש העירייה         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מסמך א'
 למציעים אותתנאי המכרז והור

 

 עיריית רחובות

 לוגיסטיקהאגף 

 4/2020מכרז פומבי מס' 
 מסגרת שנתית –בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברחובות 

 
 

 למציעיםפרטי המכרז והוראות 
 
 כללי .1
 

שיפוץ ותחזוקה של מבני ציבור ברחובות, ת מחיר לביצוע עבודועיריית רחובות מבקשת בזה הצעות   .1.1
במפרט הטכני ובמפרט הכללי קיץ במוסדות חינוך, אשר יבוצעו באופן המפורט וצי שיפ לרבות

" יקטהפרו)להלן: "המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז  לחוזה ההתקשרות 2, 1נספחים  – המיוחד
  להלן. יםהמפורט"(, והכל לפי התנאים העבודותאו "

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

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

( תלהלן, בכוונת העירייה לבחור במספר הצעות הטובות ביותר )שתיים לפחו 3בכפוף לאמור בסעיף  .1.3
עם הזוכים ייחתם חוזה  "(.םמכסת הזוכי" או "םכיהזוובעליהן ייחשבו לזוכים במכרז )להלן: "

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

 .כל האפשרכ שוויוניירייה באופן ידי הע-בוצע עלוכים במכרז תחלוקת העבודה בין הז .1.4
 

)מאתיים אלף  ₪ 200,000 -למעלה מהיקף כספי של ודות בבעבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במ .1.5
הזוכים במכרז , בשים לב לכמות  זוכיםתמחרות למספר  פנה המנהל בפניה לצורך הי  ,(שקלים חדשים

 שיקול דעתו הבלעדי. פי -מנהל יבחר בזכיין הזול והזמין ביותר על. הולם הסכםתם למשר ייחא
 

ת לעשות אחת מתאימות לפחות, תהיה העירייה רשאי תולא הוגשו או לא נותרו לדיון שלוש הצע .1.6
 מאלה:

 ים חסרה, או:סת זוככז במהמכרלקיים את  .1
 או: ם,לפרסם מכרז להשלמת מכסת הזוכי .2

 לבטל את המכרז. .3
 

שקבעה  יםהמקסימלי יםמחירמבמכרז תוצע כהנחה אחידה באחוזים  המציעשל הצעת המחיר  .1.7
פוצים שי מאגר – דקל"רון במחי המפורטיםם המקסימליים הינם המחירים המחירי העירייה.
 להלן.כמפורט  "(המחירון" :)להלן 20%בהפחתה של  ,רףמצולא  – (כניבנוסחו העד) "ותחזוקה

 
ת הזכות ח למי מן הזוכים ביצוע בפועל של איזה מהעבודות, כי אם אז כדי להבטימכריה בבזכי ןאי .1.8

במהלך   ידי העירייהעבודה שתוזמן על    כל  ח מעמד זהומכ  ובה לבצעיכלל במאגר הזוכים ואת החלה
 דלהלן.אים לתנ מכרז ומכוחו בכפוףתקופת ה

 
 א.ף עבודה שהוהיקלכל כרז מבהעירייה אינה מתחייבת כלפי הזוכה מודגש בזאת כי 

 לו יידרש ע"י העירייה. ז, בכל היקףלבצע עבודות כאמור במסמכי המכר זוכה במכרז יהיה חייבה
 

 םמתאימיים בענף ובסיווג הרשום בפנקס הקבלנ העירייה לא תפנה בהזמנת עבודה למציע שאינו .1.9
כל יות ועפ"י  בנא  דסההנ  תוים, ושאינו מורשה לפי חוק רישום קבלנים לעבודקט המסוהפרוי  צועלבי

 .יקטדין לבצע את הפרו
 

ה לה עמו ניסיון קודם רע בביצוע איזה זוכה שהי/מציעהעירייה תהיה רשאית שלא לפנות ל .1.10
ם וחות זמניה בלעמידדה קודמת כולל אי  צוע עבוות רצון מאיכות ביעבודות לרבות בשל אי שביעמה

 ו.יותמומחאו מ/ו/או מכישוריו ו הזוכה/ו/או מאמינותו של המציע



 
ה בקשר ו תביעה כלפי העירייכל טענה ו/או דרישה ו/א המציעים/הזוכים, לפי העניין, מוותרים על

 לכך.
 

 ך ביצועתהיה רשאית, לצור העבודות והעירייה לא תוקנה למי מן הזוכים בלעדיות כלשהי בביצוע .1.11
בהתאם  הכל רז,מכ אלמהעבודות, לפרסם מכרז נפרד או להתקשר עם מי שתבחר לביצוען לה יזא

ו/או טענות כלפי   רישות ו/או תביעותהעניין, לא תהיינה כל ד  ראות כל דין. למציעים/לזוכים, לפילהו
 העירייה בקשר לכך.

אחר קבלן  צעותבאמ בצע את העבודותיה רשאית לתהא העירי ,ר לעילמבלי לגרוע מכלליות האמו
יא לרבות עומס כל סיבה שהות מבודהע תאבמקרה בו תסבור כי אין באפשרותו של הזוכה לבצע 

 או כלכלי אחר.כל קושי תפעולי ו/עבודה ו/או עובדים ו/או עבודות, מחסור בכלי 
לו מכוח המכרז  נמסרואשר  מלבצע עבודותימנע  מכרזהזוכים בן קרה שבו מי ממובהר כי במ

 . על כל המשתמע מכך ,עם העירייה החוזהיהא בכך משום הפרת  ,זהוהחו
 

מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את העירייה בכל אופן שהוא, יצוין בזאת ית בלבד וה כללרכהע ךרלצו .1.12
)חמישה מיליון  ₪ 5,000,000 -עומד על כההיקף הכספי המשוער של כלל העבודות נשוא המכרז י כ
ק המכרז כל חל גרתבמסהעירייה תהיה רשאית להוציא לפועל  אולם .לפחות לשנה קלים חדשים(ש

 ה. מהיקף ז
 מהעבודות מכל טעם שהוא, לשיקול דעת העירייה, לא יזכה אתחלק כל  לפועל של תואי הוצא

ין הזוכים או מי מהם בכל פיצוי ו/או תשלום והמציע מוותר מראש על כל טענה כלפי העירייה לעני
 זה.

 
  או הל פרויקטיםמנ לרבות כיר,עי במקצוצוות עובדים  ותההתקשרגרת מסב קפסל ויידרש הזוכים .1.13

 והכל םיד-גני המועסק ישירות עלאור צוות עובדים ייעודי , וכן,םנדס מטעמה ומהמנהל עבוד
  .(תקשרות )מסמך ג'הה בחוזהכמפורט 

 
"(. ההחוזתקופת הלן: ")ל שיםחוד 24תקופת החוזה שיערך עם הזוכים עפ"י המכרז תהיה בת  .1.14

  .וזההחח וצאו מכדה שיום לקבוע בהזמנות העבותהיה בהתא של העבודותתקופת הביצוע 
שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון של הזוכה במכרז והעירייה תהא 

ד הזוכה י שיקול דעתה לא עמאם עפ"יום מראש ב 14ו רשאית להודיע לו על הפסקת העסקת
 ות רצונה.יעלשבכם הסה "יעפתיו בהתחייבויו

 
תקופות שתי את תקופת החוזה בי להאריך לעירייה שמורה האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעד .1.15

 .(מסמך ג')"(, כמפורט בחוזה תקופת ההארכה)להלן: " כל אחתחודשים  12נוספות של 
 

חזר הרה לכל מקהמציע לא יהא זכאי בכל ההוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע בלבד, ו .1.16
 הוצאות אלה.

 
לשם הכנת הצעתו  ים למציעהם ניתנ ,כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של העירייה .1.17

אם יגיש את ההצעה  דלהלן בין 13עירייה עד למועד הנזכר בסעיף ה בלבד, ועליו להחזירם לוהגשת
 אחרת.השתמש בהם לכל מטרה אינו רשאי להעתיקם או ל ובין אם לא יגיש; המציע

 
 מכרזי המכמס .2

 
    למציעיםתנאי המכרז והוראות  - מסמך א'
 מציעת ההצע - מסמך ב'

 כמפורט להלן יו,ספחנוסח חוזה על נ - מך ג'סמ
 צורך השתתפות במכרזנוסח ערבות בנקאית ל - מסמך ד'

 
 :נספחי החוזה מסמך ג'

ות כל לרב, דכנתו המעוהבינמשרדית במהדורתהמפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה  – 1נספח 
מצורף אך מהווה חלק נו אי -)שלא שהם מצורפים להם ובין זכרים במפרט הכללי, בין התקנים הנ

 .(מחוזה זהי נפרד בלת

 המפרט הטכני המיוחד. – 2נספח 

 .מצורףלא  –( בנוסחו העדכניותחזוקה )דקל שיפוצים  מחירון – 3 נספח

 .ביצוע נוסח ערבות – 4נספח 



 וחי קבלן.ביט ריכתאישור ע – 5נספח 

 (.למסמכי המכרז' סמך ברז )מבלן למכהצעת הקת , לרבוכל מסמכי המכרז – 6נספח 

מסמכים רלוונטיים שתוזמן תצרף העירייה תכניות או ודה ל עבמערכת התוכניות )לכ – 7נספח 
 מחייבים לביצועה(.

 .העדר תביעותו שלמהדת התעו – 8נספח 

 תעודת סיום. – 9נספח 

 ערבות בדק. נוסח – 10נספח 

 עבודה.הזמנת ל נספח נוסח – 11נספח 

 
 כרזתנאים להשתתפות במ .3

 
 ר:כי המכרז ועונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבציע שרכש את מסמרז זה מלמכעה גיש הצזכאי לה

 
עיסוקו שראל, שהמציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בי .3.1

 .זה במכרזפורטים הסוגים הממן  ניותבביצוע עבודות קבל
 

הנדסה  ם לעבודותשום קבלניהחוק לרי הקבלנים עפ"יהמציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס  .3.2
 לפחות. 1"( בסוג הענף)להלן: " 100-י גוהתקנות על פיו בענף ראש 1969-נאיות התשכ"טב

 
 ס.המת ים כדין מטעם רשויוול ספרעל ניההמציע הינו עוסק מורשה בעל אישור  .3.3

 
 וק עם גופים ציבוריים.המציע הינו בעל אישור לעס .3.4

 
-2015ים השנבין )מכרז הצעה לת הלהגשטרם  ותלפחנים לוש שש שלמוכח ומתועד למציע ניסיון  .3.5

ודות נשוא בתחום הבניה, הדומים באופיים לעב לפחות קטיםפרוי 3כקבלן ראשי, בביצוע של  (2019
₪   500,000הוא לפחות    ,מהםכל אחד  על ידי המציע לל  ועבפע  יצור ההיקף הכספי של הבהמכרז ואש

 )לא כולל מע"מ(.
 

בודות בטון, בניה, אינסטלציה, פרויקטים הכוללים לכל הפחות ע –" תדוובם לעופייהדומים בא"
 כיו"ב.ריצוף וחיפוי, צבע ו

 
 ייחשב: לעניין סעיף זהלניסיון המציע 

 מו.ניסיון המציע עצ – דו יחיבמקרה והמציע הינ -

 ניסיונם של מי מאלה: – במקרה והמציע הינו תאגיד -

 המציע עצמו, או:

 ל הניסיון או:לפחות מהבעלות במציע הינו בע 30% -יק בזחהממניות ר/שותף/בעל בח

עיסוקו אמור, מהווה את עיקר ג הפעילות של בעל השליטה כתאגיד בעל שליטה במציע ובלבד שסו
 של המציע.

 שלו מהווה את עיקר עיסוקו של המציע.פעילות וג הד שסליטת המציע ובלבד בשתאגי

 חות מאמצעי השליטה בתאגיד. פל 51% -ב זה: החזקה ףי"שליטה" לעניין סע

יד והזכות למנות תאגל הה" משמעם אלה: זכות ההצבעה באסיפה הכללית ש"אמצעי שליט
 מנהלו הכללי.ים של התאגיד או את דירקטור

שביצע המציע בשיתוף פעולה עם תאגיד נוסף ו/או כל ים ייקטפרו דגש בזאת כיר ספק מוספן הלמע
קט לצורך עמידה המפורטים בסעיף זה לעיל לא יוכרו כפרויי םיהתאגיד ינם אחד מןאשגורם אחר 

 בדרישות הסף.
 

 ההצעה .4
 

 'ב  מךמסכ  מצורףההצעה הטופס גבי  , על  המכרזעותקים של חוברת    2-בבמכרז תוגש    המציעהצעת   .4.1
 .ובכתב יד ברור וקריא אשר ימולא בשלמות ,כרזלחוברת המ



 
רז זה הינם מחירי הפריטים המפורטים מכ את נשוודוהעביצוע ב ךרלצו המחירים המקסימליים  .4.2

המחירים )להלן: "  20%, בהפחתה של  מצורףלא    –(  בנוסחו העדכניותחזוקה )דקל שיפוצים  ן  במחירו
 מע"מ.  םהיעלם ף ותשל. העירייה תוסילל מע"מ( לא כו"מקסימלייםה

  
רשם בספרות יההצעה ת. ללעיכהגדרתם ם יים המקסימלירילמח הנחה באחוזיםלהציע  יעהמצעל  .4.3

  .בדבאמצעות עט בל ובמילים

או שיציין בהצעתו מחירים  ינקוב בתוספת למחירים המקסימליים, במקום בהנחה, רשא מציע .4.4
מחירי  לל.לא תידון בכל וספתיו הצעת –ה עונה על האמור לעיל כל הצעה אחרת שאינשקליים או 

במסגרת הצעתו יחייבו אותו לכל דבר ועניין,  עהמציע"י ב נקבסיס הנחה שתהיחידה שנתקבלו על 
ושיערוך חלק מסוים  יעהקב גיעה לו, לרבות במקרה של ביצוע חלקי ו/אומגע לתמורה הבנו

 לו. מהתמורה המגיעה
 

 יתר:ן הובילויות הצפויות עהו ותבחשבון את כל ההוצא המציעקח יבקביעת הצעתו י .4.5
 .עלויות שכר עבודה 
 לני משנה.תשלומים לקב 
 עלויות כלי רכב ומכשירי קשר. 
 .הנדרש הציודעלויות החומרים ו 
 עלויות השימוש במים וחשמל. 
 בטיחות.ות אמצעי לויע 
 עלויות ביטוחים וערבויות. 

 
 מ."עמ לאיהיו ל המציעכמו גם הצעת  חירוןמבפורטים ים המהמחיר .4.6

   
"(, ההצעהציע )להלן: "את הצעת המסימליים יהווה זים ביחס למחירים המקחובא נחהשיעור הה .4.7

עד לכך, ובהתאם לקבוע ז במקום המיומכי המכרסממסמך ב' ל –ההצעה ויפורט על גבי טופס 
 ז.בחוברת המכר

 
יוסיף פרט או  עגרי ימחק,י המכרז ונספחיו ובכלל זה לא יתקן, במסמכהמציע לא יכניס כל שינוי   .4.8

 ו.לשהכ
 
 
 תוקף ההצעה .5

 
 למכרז.  ן להגשת ההצעותיום מהמועד האחרו  120ף לתקופה של  תהיה בתוק  כרז זהשתוגש למכל הצעה  

 
 
 הרות המציעצה .6

  
ידועים ז כרטי המכל פרשבמכרז, כמוה כהצהרה ואישור  גשת הצעתו של המציע והשתתפותוה .6.1

הניסיון  ,הידע, המיומנות בעלוא הלואם, וכי מבם ימונהירים לו, כי מסכים ומסוגל הוא לקי
 רז. חוזה המוצע במסגרת המכלביצוע העבודות נשוא ה שיםדרוהועיים המקצ והכישורים

 
נשוא  קשור בביצוע העבודההתנאי כלשהו  ות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעתבדבר טע הנעל טכ  .6.2

 קבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. רז, לא תתהמכ
 
 
 צרף להצעהע למצים ומסמכים שעל היורשיא .7

 
 לעבודות הנדסה  יםבלנהק  בפנקס  רשום  המציע  בר היותדהקבלנים במאת רשם    תקפה  תעודת רישום .7.1

 .למקור" נאמןע"י עו"ד או רו"ח כ" ושרמא ,העתק – לעיל 3.2סעיף כנדרש ב גוובסי איותבנ

 
ח בתיק איחוד דווהמ מציע ה שלבמקר) שהמור עוסק המציע ונות המס על היותמשלט עדכניור איש .7.2

 של העוסק, אשרהמאוחד  בתיק נכלל המציעל היותו שר בדרשויות המס ב ור מאתגם איש יצורף –
 הצעה האישור(.צורף לו הוצאו לגבי

 
 .המציע שם לע קור,ניכוי מס הכנסה במ ברבדמס ההכנסה אישור תקף של רשויות  .7.3



 
לום חובות תשו נותשבוהול חני יפת)אכ יםירציבוגופים סקאות רשים לפי חוק עדנורים הל האישכ .7.4

 :ינוהי, ד1976התשל"ו מס(, 
 

ות ק עסקאחוי על פ בכמתחיי חודיוו ותומקסי חשבונות ורשר תקף על דבר ניהול פנשואי .7.4.1
 .1976-ל"ו( תשמסשבונות, תשלום חובות ניהול ח כיפתגופים ציבוריים )א

 
 . (1מסמך ב)כ "בהמצסח ן, בנוידים כם זרדיובת עעסקר מינימום והכתשלום שתצהיר על  .7.4.2

 
 

 תאגדותהה עודת תר" של ד כ"נאמן למקושר ע"י עו": העתק מאוהצעה ע"י תאגיד בהגשת 7.5.1 .7.5
סוג ונטי לאגידים הרלוהת רשםי רבספ עציהמעדכני של  תדפיס נתונים ,ציעמהשל 
כי  רמאשח הרו"או  ו"דע רואיש וכןשעבודים( רוט ורך בפיצ)אין  עהמציגדות של תאהה

ימה מורשי חת כרז הן שלמסמכי העל גבי מהחתימות וכי  פעיל וקייםו תאגיד ינה עהמצי
יב יחלחתימה הנ"ל הוסמכו ן וכי מורשי הועני לכל דבר עציהמת את ומחייבו המציעמטעם 

הוצאתו אל ז זה וכי מכרלצור ששידרחר ו אף אנוסעל כל מסמך בשמו  ולחתום מציעה תא
  ד(.רנפ סמךה או במעההצ י טופסשול)ב ועלפה

ור" אמן למקהעתק מאושר ע"י עו"ד כ"נ :נו תאגידיגוף פרטי שא / הצעה ע"י אדם בהגשת .257.
עה הן ג מסמכי ההצע" תימותחהאו רו"ח כי  אישור עו"ד וכן ציעמהשל  תעודת הזהותשל 
 .ד(במסמך נפרו א ההצעה סי טופ)בשול המציעשל 

 
ון הניסיי  מציע בתנאה  עמידת  לעשל המציע    וןשבהח  ואהי ר"עדין  חתום כא ומל  וןבשחאה  רו  אישור .7.6

 .(2מסמך ב)כ מצ"ב, בנוסח השדרהנ

 
 .(3)מך בסמכ המצ"בבתנאי הסף של המכרז, בנוסח  דתועמי רי עו"ד, בדבר המציע חתום בפנהיתצ .7.7

 
 םהים בנזמימות ומוק)פירוט של מ לעיל 3.5 בסעיף כנדרש תצהיר המפרט את ניסיונו של המציע .7.8

. מועדיהן(ספי והיקפן הכ ,ותדוהעבטי ר, פת לאלה נשוא המכרזדומות ע עבודומציע הם ביצרובוע
ף ציע בתנאי הסעמידתו של המהדרושים להוכחת  םיט, את הפרויקלול, לכל הפחותיכ רוטיהפ
 צ"במהאת הנדרש, בנוסח כל שתואמים יפרט פרויקטים נוספים כם המציע נדרשים לעיל אולה
 .בכתב בדבר כושרו ויכולתו לבצע העבודותצות המל וכן, (4)ב מךסמכ

 
עבודות ה  ועביצרך  ירייה לצוטובת העעמיד להלשבכוונת המציע    רהבכי  ועימקצה  וותהצ  רוט אנשייפ .7.9

שכו, י ומעהמקצו  סיונםתפקידיהם, ני,  מהנדסהו  עבודההנהל  או מ  ועממט  יםוייקטרפמנהל ה  לרבות
 .(5)ך במסמכ בנוסח המצ"ב

 
 .(6ב)מך סמבנוסח המצ"ב כ ,ת העירצעובד ו/או חבר מועל הבר קרהצהרה בדב .7.10

 
 .(7ב) מסמךכצ"ב מהח שעה, בנוסר העדר הרבדביר תצה .7.11

 
 .(8מסמך ב)תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצ"ב כ .7.12

 
 הלן.ל 8כמפורט בסעיף  –ז המכר ערבות .7.13

 
מורשי  תמוית)ח עצימחייבת של המבחתימה כל דף  ילום וחתומים בשיאכל מסמכי המכרז מל .7.14

 אגיד(.+ חותמת הת תימההח
 

ועד למעד  מכרזמכי הו למסהבהרות שיוספ או/ם ווייניאו ש/ות תיקונים הרות, לרבוי הבמסמכ .7.15
 מחייבת על ידי המציע. ימהום בחתספו, חתווית , אםגשת ההצעהה
 

 .זרכסמכי המרכישת מצילום הקבלה על  .7.16
 

 
 
 



 זך המכררוערבות לצ .8
 

)חמישים אלף שקלים  ₪ 50,000 סך שלבונומית אוט  בנקאית ותברתו עהמציע חייב לצרף להצע .8.1
 .  מכרזלמסמכי ה כמסמך ד'סח המצורף בנו, חדשים(
 .חתומה כדין אתהו בלבדעל שם המציע תוצא  הערבות

 ייה.גזבר העיר אש העירייה אוצדדית של ר-ות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חדרבהע

 .2019שנת  דצמברודש חירים על בסיס מדד וקר המחי דדה למהערבות תהא צמוד 

  .26/6/2020הערבות תהא בתוקף עד ליום  
 

 ון כלל. ידא תב ערבות כנדרש, לכתאליה  צעה שלא יצורףה .8.2
 

ת ע העבודווציחתם חוזה לבישימים מיום   10ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך ה  .8.3
 זוכים. כיה יריי העקבעו ע"נשוא המכרז עם מי שי

   
מים י 10 תוךתום על חוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז תזכה במכרז יחשהצעתו יע המצ  .8.4

 . רש לכך בכתבדייום שמי
 

נספחי ם הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו לעירייה בצרוף שאר מסמכי המכרז ותויח אל .8.5
ש לכך דרים שיימים מיו 10, בתוך םיחוביט על קיוםת ביצוע ואישור ת ערבום לרבומיותהחוזה ח

ייבויות התחם הקיואש בגין אי שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מריסכומה ותחולט הערבות  -בכתב 
 ין.  דכאית העירייה על פי זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו המו נטל על עצש

 
ולט , תחה כן על חשבונו כנדרששעלא יערבות ויך את תקופת הייה להארע"י העיר עידרש המצייאם   .8.6

 הערבות.
 
 

 הבהרות ושינויים .9
 

ותיקונים ים נוימכרז, להכניס שיצעות לן להגשת ההאחרוהעיריה רשאית בכל עת קודם למועד  .9.1
ק בלתי לחם כאמור יהוו  זמתה או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים ותיקוניובמסמכי המכרז, בי

 המכרז באמצעות הפקסימיליהי המציעים ורוכשי מסמכ תעלידיו בכתב המכרז ויובאפרד מתנאי נ
 ידם.לפי הפרטים שנמסרו על  או כתובת הדוא"לו/
 

 של העירייה לוגיסטיקהלמנהל אגף  למסור מציע רשאי, 13:00שעה  9/2/2020ך מתארי לא יאוחר .9.2
 -ל "לואהדו באמצעות א 08-9392225 פרסמ היפקסימילה תוע"(, באמצהמנהל" )להלן:

anat_tassa@rehovot.muni.il הירות שמצא ב סרו חוה, אה, אי התאמכל סתירה, שגיא על
הכלול כלשהו   פרט או עניין  או  עיףנו של סקשר למובו באצלבמסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר  

 .("ודעההה"ן: לכרז )להלעבודות נשוא המ במסמכי המכרז או הנוגע

 
"(. בההתשו)להלן: " בכתב הלו המנהל תשובכאמור לעיל, ימסור  בכתבה נהל הודעציע לממסר המ .9.3

הפקס  לפי מס' כרזרוכשי מסמכי המ לכל ו/או במייל היתישלחנה במכשיר הפקסימילבות התשו
  .תלקבלת הבהרולפניה בבקשות , לאחר תום המועד דםשנמסר על י e-mail -הבת כתוו

 
 9.2 עיפיםת כאמור בסמנה, את ההודעה ואת התשובוק בלתי נפרד היעתו, כחלצהרף ליצ עמצי לכ  .9.4

 לעיל. 9.3 -ו
 

י ספק במובן פרטיע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או מפי מצה ענלא תישמע ט .9.5
אמור תשובה כלעיל, ולא קיבל  9.2בסעיף פנה בהודעה כאמור במסמכי המכרז אלא אם  אורז המכ

 לעיל. 9.3עיף סב
 

 לתקן טעויותבמכרז ו/או מיוזמתו הבהרות לאמור יל, מוסמך המנהל ליתן לי לפגוע באמור לעבמ .9.6
 כרז.המ כשין על ידו לכל רווהודעה בכתב תינת ,פלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרזשנ

 
ו או נתים שנינוו תיקרות ו/אהסתמך על תשובות ו/או הבה  המציע, כי בהצעתו  לא תישמע טענה מפי .9.7

הצעתו ורפו לוהן צ זה,המנהל בכתב כאמור בסעיף , אלא אם אלה ניתנו ע"י ו על ידי העירייהנעש
 נה.בלתי נפרד הימ לקכח

mailto:anat_tassa@rehovot.muni.il


 
 י המכרז.מכממסלק ה יהוו חור בסעיף זתשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמ .9.8

 
 

 הצעותבחינת ה .10
 

איזה מתנאי ב דהעמי ו/או אי שרות הנדברסח העטיה מנואי המצאתה של ערבות המכרז ו/או כל ס  .10.1
 סילה של ההצעה. הסף של המכרז תגרור פ

  
 וגשהורפו לה איזה מן האישורים המפורטים לעיל או שהה שלא צסול הצעלפשאית תהא רהעירייה    .10.2

 ז.מכרבהתאם לתנאי ה שלא
 

ו כל א/כרז וסמכי המת שנעשו על ידי המציע במאו השמטה ו/או תוספ/בכל מקרה של שינוי ו .10.3
 ת הצעת המציע למכרז.ם בכל דרך שהיא רשאית העירייה לפסול איהבגייגות לתסה
 

ם ה באחוזיר )דהיינו ההצעה בה נקובה ההנחר בהצעה הזולה ביותחייבת לבחוה מתאינ ירייההע .10.4
 עה שהיא.הצ כל ביותר( או הגבוהה

 
 צעהמו המחיר לשיתר בה בין השלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סביר היה רשאיתהעירייה ת  .10.5

עת העירייה רז באופן שלדהתייחסותה לתנאי המכ  נאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או חוסרת  ה,ב
 ע את הערכת ההצעה כנדרש.ונמ

 
למציע אחד   העבודות כולן  ת ביצוער אמסוראש העירייה לבפני  רשאית להמליץ    ועדת המכרזים תהא .10.6

  מן העבודות. ו חלקביצועל בלקזוכה י לפן שכעים באולפצל את העבודות בין מספר מצי או
 

כון ו/או שתמצא לנלבצע כל בדיקה הבלעדי, בכל עת, העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה  .10.7
את העבודות נשוא צע לב ציעדבר כושרו של המשתראה לנכון, ב לדרוש מכל מציע כל הוכחה

ת , לרבוהמוכח עיוצהמקנו וי, ניסהמשפטי ו הפיננסית, מצבווסנו הכלכלי, איתנותייקט, חהפרו
ונים תחשב באיזה מנתי המכרז בכלל ולההיקפו וטיבו, ועמידתו באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנא

עירייה רשאית , העילר לוע מכלליות האמוהיתר ומבלי לגר  דיקה. ביןבאלה לרבות אלה העולים מן ה
חס יבו"ב, כיו עצמיה ונבר הורו"ח בדולחלופין הצהרת  הצגת דו"חות כספיים ן המציעלדרוש מ

י תה, לרבות מכתבא המידע להנחת דעהמציע יהיה חייב לתת לעירייה את מלו .2017-2019לשנים 
 סוד.מרו ככל האפשר בה. פרטים שהובאו לידיעת העירייה יישהמלצ

 
 אחרים. ודם שלו עם ציע, ובניסיון קשב בכושרו של המלהתח איתרש תהאהעירייה   .10.8

ירייה היה ניסיון רע עמו בכל הקשור ע אשר לעה של מציעצה וללפס שאיתרעירייה כן תהא ה
 ות.לעבודות דומ

 
את כל המרכיבים  הזוכה/ותלל שיקוליה בבחירת ההצעה/ות כרשאית להביא בהעירייה תהיה  .10.9

להצעתו דרשו וצורפו על ידי המציע נ, המסמכים והנספחים שכרזהמ ונים העולים ממסמכיוהנת
יצוע העבודות, אמינותו של המציע, זה, איכות ביה ובכלל ירעיה הכרשע ותו מבדיקומאלה שעל

פן ביצוע הרצון מאואודות המציע ומידת שביעות  מחיותו, המלצות, ניסיונו המקצועי, מוכישוריו
עים העירייה מביצו שביעות רצון הן של העירייה. למידתם וחריודמות עמו, הן של אהתקשרויות ק
 מו תינתן עדיפות.או הנוכחי ענה הקודם וייסונ עיל המצכחיים שקודמים או נו

 
בביצוע העבודות המפורטות  ים/הזוכה ים/יעלמצות התחייבות להקנות בלעדיאין במכרז זה משום  .10.10

 בו.
 
 

 יהת העיריוזכויו יקטפרוביטול ה .11
 

יישארו בטל את המכרז באם לא יוגשו ו/או לא הבלעדי ל יקול דעתהרשאית לפי ש יהתה העירייה .11.1
, העירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ בוטל המכרז כאמור לעיל .תמתאימו לוש הצעותש ותפחל לדיון

רים או הגורמים האח מי מהמציעים ר ולהתקשר עםל גורם אחו/או כ יעים ו/או חלקםעם כל המצ
 בציתקה רשאית לבטל את המכרז בשל העדר  אף תהי  דעתה הבלעדי. העירייהול  שיקפי  הנ"ל והכל ל

 ו.ביב או בסדרי העדיפויות הקשורים ולו בתקצחיויים שנשל שיו/או ב
 



יזה חלק ו/או לעכב א ו/או עבודה יקטורפכל די, לצמצם עלהבעל פי שיקול דעתה  ת,אייה רשהעירי .11.2
כל זכות תביעה ו/או היה לא תציע ולמ –בפועל  םועביצת ליי תחפנל טין,לולח םלבטלאף  , אומהם
 .(מך ג'סמ) וזהחהאי נתלהתאם והכל, ב כך ה בגיןטענ

ק עכב איזה חלעבודה ו/או ל פרויקט ו/או ית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצמצם כלשאר יריהעה
 ה בגיןנטע תביעה ו/אוכל זכות לא תהיה ציע ולמ – םלך ביצועלחלוטין, במה ם, או אף לבטלהםמ

 .(מך ג'סמ) החוזהתנאי לוהכל, בהתאם  כך
 

, מכל זכות הנתונה לה לעניין זה בחוזה לי לגרועבמעדי ולבעתה השיקול דהעיריה רשאית על פי  .11.3
ודה ובלבד י העבבשווי שאינו עולה על שוווספת ע עבודה נודה, ביצועבל להטיל על הזוכה, בנוסף

ה בתנאים וספת תיעשתר העבודה, העבודה הנלא וכהמנה מסוג העבודה, סשהעבודה הנוספת הי
טעמי חסכון או יעילות. נדרשת מ תוהאחיד לירה עיין השמזהים לעבודה, ובנסיבות הענ

 תביעה לעניין זה.ו/או או דרישה ל טענה ו/כ עלהמציעים/הזוכים, לפי העניין, מוותרים 
 

 או הגשת/שר עם הכנת ובק ציעו/או נזק שיגרמו למכל אחריות לכל הוצאה תישא ב העירייה לא .11.4
קבלת -מו עקב איאות שנגרצואו ה/ו  נזקיםאמור, ללמכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות ה  הצעתו

 המכרז.ל טוקבלתה החלקית ו/או צמצום ו/או ביההצעה או 
 

שוא המכרז, לק איזה שהוא מהעבודות נרק חעות המציע  להוציא לפועל באמצ  די העירייהת ביהרשו .11.5
יות וי על הקטנת היקף העבודה, או שינויים בכמופיצלכל תמורה או  ה זכאייהילא והמציע 

 לשהם.כ עיפיםשבס
 

 רז.מחירי היחידות שבמכב לוים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב או אחרים יכלם ממשלתיכל היטלי .11.6
 
 

 ותיהם והצהרותיהםהתחייבויהזוכים,  .12
 

 זכייתם לאחר/ים.את יר ו להמחות ו/או להעבים לא יהיו רשאים להסב ו/אוכהז .12.1
 

ייה על עם העיר ומ, יחתרוה כאמעת הזכיימים ממועד מסירת הוד 10מתחייבים כי תוך  כיםהזו .12.2
לרבות  תאם להוראותיו,ל האישורים הנדרשים על פי החוזה בהכ אתוימציאו לה  )מסמך ג'( החוזה

ום בות לקירעו קבלן ומם של ביטוחיראל על דבר קיברת הביטוח בישתום ותקף מאת חאישור ח
י חלק בלת  הוה מהועצה. ההלחוז  5  -ו  4ה ובנוסח המצורף כנספחים  מפורט בגוף החוזתנאי החוזה כ

 ינוהל.ה בעקבות משא ומתן עם הזוכים, באם ב שונפרד מן החוזה, בכפוף להפחתות שנע
 

 דרשימים מיום שנ 10ום עירייה עד לא יאוחר מתה עם המלחתום על החוזים ימנע מהזוכ באם מי .12.3
את  לטאו לבע אחר, תהא העירייה רשאית לחתום על החוזה עם כל מצי –ן ע"י העירייה שות כלע
 ות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי המציעזכל לחלט את הערבות, זאת מבלי לגרוע מכ רז, ו/אוכמה

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

  ם:רז גם במקרים הבאיכמב הייהזכ ל אתרשאית לבט העירייהה תהי, לעילור האמוע מגרל לימב .12.4

או הציע נתן  או אדם אחר מטעמו המציע כי דעתה, תנחלה ,תהוכחו ירייהעהבידי כשיש  .12.4.1
 במכרז. יה עם הזכי בקשרי שהטובת הנאה כל או רוןשוחד, מענק, דו

לא  שהמציע או נכונה,נה אי במכרז היתנשנ המציעל ה כלשהי שהצהרכי  ייהלעירהתברר  .12.4.2
כה וזעתו כיבעל ק להשפיע בה כדי, היה הייהעירית אשר, לדעת תומהעובדה  הריילעיגילה 

 .כרזבמ

הם בו/בש י העירייהשר לדעת אוכה במכרז, כולם או חלקם, י הזסהוטל/ו עיקול/ים על נכ .12.4.3
, כרזהמ רתבמסגה,  ודות האחזקאת עב רז לבצעוכה במכהשפיע על יכולתו של הזכדי ל
 ם./תויום ממועד הטל 30 ךות טיןלחלור/ו האמור/ים לא הוס ים/קולוהעי

זמני או פרק או מ ס נכסים זמני או קבועכונם, או חלק , כולםזרבמכ זוכהי הנכסה למונ .12.4.4
 עד המינוי.יום ממו 60ך תוב , כאמור, לא בוטלקבוע, והמינוי

זוכה ה בליטמהש 25%עברה הו כי ייהלעירהתברר  -ד ז הוא תאגימכרהזוכה בבמקרה שבו  .12.4.5
  .העירייהובכתב, של  שרא, מסכמהלא הבמכרז  ל

 
ון בהצעה הזוכה, בכפוף , כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיםיעימצה ידיעתמובא בזאת ל .12.5

/ נתונים המהווים  סודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכיםל
אחרים.   מציעיםשוף בפני  הם מבקשים שלא לחים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם  סודות מסחרי

לא יהוו סוד  מו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידוש כיגש יודיל, מהאמור לע לגרועמבלי 



וף זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפ עסקי. מובהר בזאת, כי ההחלטה לעניןמסחרי או סוד 
שחלקים אה בכך הוד ם מהווהצעה כסודיי. כן יובהר כי סימון חלקים בהוהפסיקהלהוראות הדין 

שהמציע מוותר מראש על זכות אחרים, ומכאן ה םיעהמצי תיהם שלסודיים גם בהצעואלה בהצעה 
 ם האחרים.ציעיהעיון בחלקים אלה של הצעות המ

 

 אופן הגשת ההצעה .13
 

כתב יד ברור וקריא, ב  שני עותקיםב  -מסמכי המכרז  ל  סמך ב'מ  -ההצעה  ת טופס  א  אלמל  ל המציעע .13.1
דו ומים על יתחשהם רז כהמככי סממ ארש םעהדרושים ולהגישם יחד שורים האי ו אתלצרף אלי

מקום שנדרשת חתימה במקום המיועד לכך, במעטפה סגורה  כרז ובכלהמ מכיבשולי כל דף ממס
 ". 4/2020פומבי מס' : "מכרז יה יצויןלעזה, וראות הב המצורפת לכת

 
 ד בשני עותקים.יש לכרוך בנפר צורפיםים ממסמכאישורים ו. ת המכרזואת כריכת חובראין לפרק  .13.2

 
ת טישפרזים בלשכת היועצת המתיבת המכהדואר( ל)ולא באמצעות ר ידנית וש למסצעות יההת א .13.3

שבהן   ודה הרגילות, בשעות העב6  קומה  תוברחו  2ריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילו  עיל  ש
 פועלת העירייה.

 .13:00שעה  עד 26/2/2020יום הוא עות המועד האחרון להגשת ההצ  
 

 


