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 2/2020מכרז פומבי מס' 

 בעיר רחובותלאספקת מילוי מקום של שירותי ניקיון בבתי ספר 

 
לאספקת מילוי מקום של  חובות )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות מחירר תיעירי

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. בעיר רחובותשירותי ניקיון בבתי ספר 
 

 2בבניין העירייה שברח' ביל"ו  3בקומה , החינוךלרכוש במשרדי אגף את מסמכי המכרז ניתן 
₪,  1,500של ילות בעירייה, תמורת תשלום סך דה הרגעבות העובש 08-9392427 טל':ברחובות 

 מעטפת מכרז.שלא יוחזרו, לכל 
 

 .יהאגף החינוך בעירניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי 
 

 רות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'שתי חובכולל את ההצעות, 
ית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית ה אישרסימב דקיהפיש ל ,2/2020

 10,000  , בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של13:00שעה  5/3/2020ליום  עד, 6בבניין העירייה קומה 
 רז.בנוסח המצורף למכ ₪
 

 בתייתחמ הרייהעיין עתה הבלעדי. אהעירייה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה לפי שיקול ד
 הזולה או כל הצעה שהיא. ל את ההצעה בלק

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

 כלשהם.
 
 
 
 
 

 רחמים מלול         
 ראש העירייה         

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 מסמך א'
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 
 

 בותרחו תייעיר
 וךחינהף אג

 
 2/2020 פומבי מס' מכרז

 חובותבעיר ר ספרבתי בניקיון  י מקום של שירותיאספקת מילול
 

  כללי .1
 

 אספקת מילוי מקום של שירותילהצעות ( מזמינה בזה "העירייה")להלן:  עיריית רחובות
 לן:)לההמפורטות במסמכי המכרז לדרישות בהתאם , רחובותבעיר  בתי הספרב ניקיון

   .("תוודעב"ה
החלפה ת  וכולל  ותהעבוד  .לביצוע העבודותהנדרש    היה לספק את כל כח האדםיע יהמצעל 

 בתי הספרביומי ניקיון  ותעבוד לצורך ביצוע בתי הספר בעיר רחובות בכלניקיון  ישל עובד
והכל לפי  וכו'מדרגות, שירותים, חדרים ומשרדים  י, מסדרונות, חדרכיתותה לרבות
  .יההעירי דרישת

 
 25% עדע עם המצי ההתקשרות היקףגדיל את ת לעצמה את הזכות להמרשו ייהירעה

מתן שירותי ניקיון גם עבור מוסדות ציבוריים אחרים הנמצאים בתחום אחריות לצורך 
 .העירייה

 
 רקע .1.1

 
 החלפת עובדי הניקיון בבתי הספר  במסגרתלמתן שירותי ניקיון  מכרז זה הינו מכרז  

יהיה להציע כוח אדם מתאים אשר ייתן  כרזבמ תתףמשהעל  קרי, .בעיר רחובות
  .בעיר רחובות בבתי הספרניקיון  יומי להחלפת עובדמענה י

  – יהא כדלקמןביצוע העבודה 
הוראות מדויקות מהעיריה הקבלן הזוכה יקבל  ,לפני ביצוע העבודהיום ככלל, עד 

ך צטרין בלניקיון והק יבדועת החלפצורך ביש  םחינוך בההלכמות ומס' מוסדות 
 .ביום המחרתהאלו  יםאת העובד לספק

בכל יום  09:00תהיה שמורה הזכות למסור לקבלן עד השעה עם זאת, לעירייה יחד 
ך , רשימה של עובדי ניקיון נדרשים לאותו היום והקבלן יצטרבו מתקיימים לימודים

 של שעתיים.זמן  טווח בלספק את העובדים האלו 
 

 221  -בהם עובדים כבתי ספר    52  -כרחובות    ירבע  םמיייק  פרסום המכרזעד  נכון למו
  עובדים/ות ניקיון.

 
 :2018בשנת  העבודה שבוצעושעות כמות 

 

 כמות שעות חודש

  3,337        ינואר 

  1,959        ארפברו

  1,634        מרץ

  1,515        אפריל

  1,777        מאי

  1,832        יוני

  1,368        יולי

  1,238        אוגוסט

  1,260        ספטמבר

  2,503        אוקטובר



 כמות שעות חודש

  2,832        נובמבר

  2,578        דצמבר

  23,833       סה"כ  

  1,986        לחודש ממוצע  
 
 

 :עיקרי ההתקשרות  1.2
 

 את  בנהייתח  הסעיף  אותרוה  .בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים
 באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם אשר םבמקרי רק הצדדים
 תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות יתהיה. המכרז ממסמכי
 .תטורמפוה תחרהא ההוראה

 
בשטח  ספרבתי הניקיון עבור  מילוי מקום של שירותיהינן נשוא המכרז העבודות 

  .נספחיום וההסכלרבות למסמכי המכרז,  אםבהת ,תעיריית רחובו של שיפוטה
על . ונספחיהמפורטות במסמכי המכרז ו דרישותהכל את  יכללוהעבודות  1.2.1

 ן.צועלבי הדרוש ח האדםכ כל המציע יהיה לספק את
למסמכי  'ג מסמך) עם הזכיין תקופת ההתקשרות מכוח ההסכם שייחתם 1.2.2

ע העבודות נשוא המכרז וצבביל יחהזכיין  .םדשיחו 36-ה לינה המכרז(,
נתונה  הילעירי. במועד שייקבע בצו תחילת עבודה שתמסור לו העירייה

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת,   2  -באופציה להאריך את תוקף ההסכם  
 וסח ההסכם.ובנלן להטים המפורלתנאים  בהתאם

 יזכא הזכיין יהיה ,המכרז מסמכי י"עפ התחייבויותיו לקיום בתמורה 1.2.3
כפי שאושרה ע"י ועדת   זרהמכ  למסמכי  ב'  מסמך  בהצעתו  הנקובה  לתמורה

 . המכרזים
, ת שביצע בחודש החולףבגין העבודו  מידי חודש חשבון  לעיריה  יגיש  הזכיין  

 יהיה  בון, כאשר החשאושר ע"י ועדת המכרזיםכפי שמכרז  בו  במחיר הצעת
 דכוןעה  כאשר  ,שנהל  אחת  וצעבי  דהמד  עדכון  .לצרכן  המחירים  דדמל  ודמצ

 .העירייהו  הזכיין י"ע  חתימת ההסכם  מיום  חדשים  12  בתום  יהיה הראשון
 ביצוע במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף כאמור לתמורה 1.2.4

 .כדין מס חשבונית תצאהמ וכנגד התשלום
ון שיאושר חשבבגין כל תמורה ה .ימים 14תוך  יהרעיה "יע קבדייהחשבון  1.2.5

 .ון לעירייההחשביום מתום החודש בו הוגש  45 - וחר מלא יא לםתשו
 המכרזההסכם מסמך ג' למסמכי  י"עפ התחייבויותיו קיום להבטחת 1.2.6

 אוטונומית בנקאית בותרע, ההסכם במועד חתימת עירייהל וכהזה ימציא
 התהי הערבות. להסכם ג' חנספכ צורףמה בנוסח ₪ 50,000 של סךעל 

ת כל שנבותוארך אוטומטית    ההסכם  חתימת  ועדממ  םשיודח  15  -  ל  וקףתב
  כולל בתקופות האופציה במידה ותמומש. התקשרות

 
 : מסמכי המכרז הינם כדלקמן .2

 
      .המכרז והוראות למשתתפיםתנאי  – 'א מסמך

  
 .במכרז משתתףטופס הצעת ה – 'ב מסמך 

  
      :נספחי ההצעה 
     .יעהמצ לש ילכל ראותי – 1 נספח 
 .קודם ניסיון תיאור – 2 פחסנ 
       המלצות.נוסח  –א 2נספח  
  .כספי מחזור על אישור – 3 נספח 
   .נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות – 4 נספח 
 .לעבודה לביה"ד  פרוט תביעות שהוגשו – 5ספח נ 
 הצהרה בדבר קיום זכויות עובדים. – 6נספח  

   לעובד. דעהתצהיר חוק הו – 7 חנספ 
  בקשה לקבל מידע – 8 חפסנ  



 .ה בדבר העדר קרבה לעובד עיריה / חבר מועצההצהר – 9נספח  
  
 ים זרים.תצהיר על שכר מינימום והעסקת עובד – 10נספח  
 ן.מייני העסקת עברילעניין אי תצהיר  – 11נספח  

     
 .הסכםנוסח  – 'ג ךמסמ  
    
  :ספחי ההסכםנ   

 .קבלןבדי עו - 'א נספח  
 .ביטוחים עריכת על אישור סחונ -' ב חנספ

 .ביצוע ערבות נוסח -' ג נספח
 בטיחות. נוהל -'דנספח 

 .מפרט דרישות לביצוע - 'הנספח 
 .ותוברחיר בתי הספר בעמפרט עבודות ניקיון  - 'ונספח 

 .רשימת עובדים - 'זח נספ
ת העסקה של ניעישור משטרה לפי חוק למק לקבלת אבקשת מעסי - 'חנספח 

 .ןי מיינריעב
 ספר, כתובות ופרטי יצירת קשר.הרשימת בתי  - 'טנספח 

 ח נוכחות עובדי קבלן.ו"ד – 'נספח י
 יד.עבמ –שיפוי יחסי עובד כתב  – אספח י"נ

 .יני עבודהעל קיום דהצהרה  – בנספח י"
 
    .מכרזערבות נוסח  – 'ד סמךמ

 
 
 :במכרז להשתתפות תנאים .3

 
כלולות במכרז מי ביחס למכלול העבודות ה צעותהש גיף במכרז ולהשתתרשאים לה  .3.1

 :ד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאיםבמועים שעומד
 

 כדין בישראל. יחיד אזרח ישראל או תאגיד הרשוםמציע שהוא  3.1.1

 
יש הצעה למכרז זה ע"י מספר מציעים במשותף להג אין ,למען הסר ספק

קבלן בלן וקל  ובין במסגרת שתף  של מיזם משו  םיחסי)בין במסגרת מערכת  
 אחרת(.  משנה ובין בכל דרך

 

במהלך  רצופות שנים שלוש לפחות של מוכח ניסיון בעלינם ימציעים שה 3.1.2
או ה ו/דומ ותשעבהיקף מוסדות  דות ניקיוןבביצוע עבו ,2016-2019השנים 

 ןמהחת שגודל כל א לפחות, בשלוש רשויות שונות ,זמהאמור במכר מעבר
 .לפחות ושביםת 20,000הינו 

 
קיון ינ נתן שירותי ןלה הרשויותמת כל לצרף להצעתו את רשי עהמצי לע

 המוסדות בהם בוצעו העבודות ומשך ההתקשרות,כולל פירוט  ,כאמור
 .מןמטעוהמלצות  אישורים אלהמציו
 

, 2016בשנים ₪ בשנה  1,000,000 - שלא יפחת מ כספי מחזור בעלי מציעים 3.1.3
 ₪ ליוןימ 3,000,000 - ת מחיפלא הכספי  זורהמחובלבד ש 2018 -ו 2017

  .בלבדבמתן שירותי ניקיון  המחזור הכספי יהיה מפעילות המציע  .  במצטבר
 

 מציע שהינו עוסק מורשה עפ"י חוק. 3.1.4

 
ן שירות מטעם משרד התעשייה אשר ברשותו רישיון לפעול כקבל יעצמ 3.1.5

בלני י קדים על ידת עובהעסק חר והתעסוקה, בהתאם לפרק ב' לחוקהמס
 . 1996-"ושנהת כח אדם,

 
של אחד  נהליע או מנהל של המציע או מהמציע או אחד ממרכיבי המצ 3.1.6

בעבירת  עתו למכרז זהממרכיבי המציע לא הורשע בפלילים לפני הגשת הצ
בעבירה שיש עמה קלון או או אמונים  או הפרת ניבהמרמה, שוחד ג



יליים או פל כיםלויים הלילא ת ו/או הנוגעת לתחום עיסוקובעבירה 
ל של ו נגד מנהכיביו אאחד ממרתית נגדו או נגד משטרירה ת חקהלתנמ

 כאמור. אחד ממרכיבי המציע בשל חשד לעבירותמנהל של  ואהמציע 
 

העבודה, ני  עובדים, לפי די  יו בעניין שמירת זכויותם את חובותהמציע מקיי 3.1.7
ום בתחע כמעסיק המצי ים עלצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החל

 כרז זה. מבים וראמההשירותים 
 

 רז.מסמכי המכ מי שרכש את 3.1.8
 

 האמורים לעיל להשתתפות במכרז,המצטברים לא קיים המציע את כל התנאים   .3.2
  א לדיון כלל.הצעתו תיפסל ולא תוב

 
   :צרופות .4
 

 :  שלהלן המסמכים את להצעתו יצרף יעצמ כל
 

ת התאגדותעודת : דיןל רישומו כם עאישורי ורפוצי תאגיד אם ההצעה מוגשת ע"י 4.1
 .מאת הרשם הרלוונטי עדכני וכן תדפיס השותפויותהחברות או רשם  מאת רשם

 
רו"ח לגבי זהות מורשי  / אישור עו"ד ףיצוראם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  4.2

 .בחתימתם שם התאגיד והמוסמכים לחייבוהחתימה ב
 

 .צעהההס לטופ 1נספח כ ורףנוסח המצבים רטילוי פתיאור כללי של המציע ומ 4.3
 

לטופס     2  נספחכ  המצ"ב  , בנוסחלתנאי הסף  2.1.3  ףסעיב  נדרשכ  תיאור ניסיון קודם 4.4
 .י העבודותבצירוף המלצות ממזמינ קף הכספין ההיבציו ,ההצעה

 
  לטופס ההצעה. א2נספח ח המצ"ב כסהמלצות בנו 4.5

 
 בנוסח ,ףסה ילתנא 3.1.3 ףיעסב שדרכנ כספי מחזור בדבר והצהרה ח"רו אישור 4.6

 לטופס ההצעה. 3 נספחכ "בהמצ
 

 .הסף לתנאי 3.1.4 סעיףב כנדרש רשהתעודת עוסק מו 4.7
 

 לתנאי 3.1.5 סעיףב כנדרש ממשרד התמ"תקבלן ן רישיונאמן למקור של  העתק 4.8
 .הסף

 
המצ"ב בנוסח  ,הסףתנאי ל 3.1.6כנדרש בסעיף  פלילית הרשעהבדבר העדר  תצהיר 4.9

  .ם המציעעמה מטיחתי הידי מורשל ע ם, חתוס ההצעהופלט  4 נספחכ
 

 ,רוט תביעות שהוגשו ע"י עובדי הקבלן לביה"ד לעבודה בשלוש שנים האחרונותפ 4.10
 .לטופס ההצעה 5נספח כבנוסח המצ"ב 

 
  לטופס ההצעה. 6נספח כ מצ"בבנוסח ה קיום זכויות עובדים בדבר תצהיר 4.11

 
  עה.לטופס ההצ 7נספח כב צ"ח המבנוסלעובד  הודעה קר חותצהי 4.12

 
לטופס  8נספח כבנוסח המצ"ב  פה וההסדרהנהל האכימידע ממית אישור לקבל 4.13

 צעה.הה
 

פס לטו 9כנספח וחבר מועצה בנוסח המצ"ב הצהרה על העדר קרבה לעובד עירייה  4.14
 הצעה.ה

 
 10נספח כבנוסח המצ"ב  העסקת עובדים זריםוימום על שכר מיננוסח תצהיר  4.15

 עה.ס ההצופלט
 

 המציע.י ם ע"תומיח ה,צו ע"י העירייהופתשובות הבהרה ש העתקי 4.16



 
 חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי פנקסיםעל ניהול  וראיש 4.17

 קשרות עם גופים ציבוריים.ור התואיש 1976 ו"התשל(, מס חובות ותשלום

 
 על ניכוי מס במקור. שוריא 4.18

 
 ס ההצעה.ופלט 11כנספח בנוסח המצ"ב  מין ייניעברלעניין אי העסקת  תצהיר 4.19

 
  ך.בהמשורט מפכ ייההעיר לטובת נומיתטואו איתבנק ותברע 4.20

 
 . ההצעה ילתלפס יביא הצרופות כל צירוף ואי הסף תנאי בכל עמידה אי 4.21

 זערבות למכר .5

מסמך כהמצורף ש"ח בנוסח  10,000נקאית בסך המציע חייב לצרף להצעתו ערבות ב .א
 רז. ' למסמכי המכד

 בלבד. ציעהערבות תוצא על שם המ 

העירייה או של ראש צדדית -פניה חדית וניתנת לגביה עפ"י מותנתי בל אתהת הערבו 
 גזבר העירייה.

 ערבות תהא חתומה ומבוילת כדין.ה 

 .2019שנת  דצמברודש ח חירים על בסיס מדדדה למדד יוקר המהערבות תהא צמו 

  .5/7/2020יום בתוקף עד ל בות תהאערה 
 
 ון כלל. כנדרש, לא תידת רבוורף אליה עתצ צעה שלאה . ב
 
יחתם חוזה שימים מיום  14ציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך ר למתוחזות ערבה . ג

 זוכה. כמי שיקבע ע"י העירייה לביצוע העבודה נשוא המכרז עם 
   

ז עם העירייה ועל שאר מסמכי המכר זהיחתום על חו ו תזכה במכרזעתהצהמציע ש . ד
 . בכתב כךום שידרש למי מיםי 14 תוך 

 
ולא יחזירו לעירייה בצרוף שאר מסמכי יל אמור לעהחוזה כא יחתום הזוכה על ל . ה

רבות ביצוע ואישור קיום המכרז חתומים ונספחי החוזה חתומים, לרבות ע
שמש יסכומה וט הערבות ולתח -בכתב  שידרש לכך מיוםמים י 14ך יטוחים, בתוב

 מציע בעתהעצמו  על נטלשחייבויות התגין אי קיום הש בכפיצוי קבוע ומוסכם מרא
 ין.  דכאית העירייה על פי זעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו צהגשת ה

 
 מועד תא גדירת אשר עבודה תחילת על הודעהין לזכיתישלח  חתימת ההסכםלאחר  ו.

 לביצוע ערכותההי כל את להשלים הזכיין על זה למועד דוע ההתקשרות תתחיל
 .יההודעת העיר עדוממ יום 30 בתוך ותהעבוד

  
ונו העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשב"י ע עהמצידרש יאם י .ז

 כנדרש, תחולט הערבות.
 

 יעהצעת המצ .6
 

 ז ונספחיו. ו במסמכי המכרודות שפורטהצעת המציע תתייחס למכלול העב א.
  
 כלל.תידון ב הסף ולאהצעה שתתייחס רק לחלק מהעבודות תידחה על  

 מסמך ב'בטופס ההצעה  ההמכרז פורטא שודות נהעבו בגין המקסימלית ורההתמ       
 למסמכי המכרז.

 המחירים דלעיל אינם כוללים מע"מ. 

 .יםים המקסימלירימהמח ךנמו מחיר ו על ידי נקיבתש ליתן הצעתמתבק המציע .ב



ותו ולא בשלמכרז שימהצעה תוגש על גבי טופס הצעת המשתתף מסמך ב' למה ג.
 ט בו.אם למפורהתב

אינה סופית,  מסמכי המכרזכמפורט ב בתי הספררשימת  יזאת כודגש במובהר ומ .ד
 .פ"י שיקול דעתה הבלעדיע נההעירייה רשאית להוסיף עליה או לגרוע ממ

כן כפי המחירים לצרו צמודים למדד יהישייערך עם הזכיין בחוזה שינקבו  המחירים .ה
 .לסטטיסטיקהכזית לשכה המרם ע"י השזה יתפרס

כפי  2019 שנת דצמברהוא מדד חודש התייקרויות שוב הרך חיוצהמדד הבסיסי ל 
 בחודש שלאחריו.שהתפרסם 

 ת העירייה.ת החשבון לגזברוביום הגש אחרון הידועה דדדד הקובע יהא הממה 

 ההצעה הגשת אופן .7

 
 .קריארור וכתב יד בהמכרז בלמסמכי  מסמך ב'על המציע למלא את טופס ההצעה  7.1

בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש  נדרשיםונים האת הנתלא וישלים ע ימהמצי
 ה.צעאי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת הההדבר. 

כל תיקון,  .יקה או תוספת במסמכי המכרזהמציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מח
 .צעהלת ההלפסי יאלולים להבעשינוי, מחיקה או תוספת כאמור 

 

 לבצע  מבלי,  לכך  המיועד  במקום  זכרהמ  כימלמס  ב'  במסמך  הצעתו  תא  יגיש  עציהמ 7.2
 .דלעיל  5  -  4  םיפיבסע  המפורטים  כיםהמסמ  כל  את  להצעתו  ויצרף הסתייגות  כל  בו

  אישורים נדרשים ייכרכו בנפרד.רת המכרז. מסמכים ולפרק את כריכת חוב אין
 

 הפרטים מתהשל למעט) המכרז במסמכי שהוא וגוס מין מכל שינוי המציע ערך 7.3
 ההצעה  את  לפסול,  בלבד  זה  מטעם,  רשאית  העירייה  תהיה(  בהצעתו  ממנו  הנדרשים

 גם) מקרה בכל. הצעתו את להבהיר יעצמהמ לבקש, הבלעדי תהעד קוליש לפי או
 מסמכי של הנוסח הצדדים את יחייב( כאמור שינוייםל העירה לא העירייה אם

 .עציהמ י"ע יעשה אם שינוי לכל תוקף יהיה ולא ההעיריי י"ע הוכןש כפי המכרז
 

, צעתוהל  רפיםהמצו  המסמכים  יתר  כל  ועל  המכרז  ממסמכי  דף  כל  על  יחתום  המציע 7.4
 .המכרז מסמכי בכל לכך עדהמיו במקום מלאה החתימ ויטביע

 
 עותהצ  להגשת  האחרון  מהמועד  (יום  תשעים)  90  של  לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  כל 7.5

תשעים ) 90 למשך ההצעה תוקף הארכת את לדרוש תרשאי תהא הרייהעי. רזבמכ
 . זו לדרישה בהתאם לפעול מחויב והמציע םינוספ יום( יום

 
 ושינויים ותהרבה .8

  
הצעות למכרז, להכניס  ת בכל עת, קודם למועד האחרון להגשתאירשה העיריי 8.1

  ים.ציעת המלשאלו ונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובהשינויים ותיק
ויובאו בכתב ונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ם והתיקהשינויי 

טים פרה יליה לפיקסימעות הפז באמצרוכשי מסמכי המכרעתם של המציעים ולידי
 שנמסרו על ידם.

וך ינהחאגף  תמנהלסגן ל למסור מציע רשאי, 13:00שעה  17/2/2020יאוחר מתאריך  לא 8.2
ו/או  ,08 - 9392420מספר  היסימילפקהות עאמצ"(, בהמנהל" :הלן)ל ובותבעיריית רח

או , מההתא שגיאה, אי סתירה,על כל   kohavi@rehovot.muni.ilהמייל לכתובת: 
צלו בקשר למובנו של מכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אא במסצמהירות שב חוסר

 רזהמכוא נשת בודווגע לענהסמכי המכרז או כלשהו הכלול במ או ענייןסעיף או פרט 
 ההודעה"(." - הלן)ל

 תשובות בכתב. מנהלמסור לו היכאמור לעיל,  תבבכהודעה  מסר המציע למנהל 8.3
לפי  רוכשי מסמכי המכרז לכל ליובמיה ימילפקסישיר הה במכהתשובות תישלחנ 



לקבלת לפניה בבקשות , לאחר תום המועד על ידם ושנמסרשרות פרטי ההתק
 ."(התשובות)להלן: " הבהרות

נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור  יחלק בלתצעתו, כרף להיצ ציעמ כל 8.4
 לעיל.

 
רות או בהי אי התאמה, חוסריאה, ה, שגישמע טענה מפי מציע בדבר סתירת לא 8.5

 8.2בס"ק מכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור ספק במובן פרטי המכרז או במס
 ל.לעי 8.3ס"ק ב ורמלעיל, ולא קיבל תשובה כא

 ר במכרז ו/אוהבהרות לאמו וליתן מיוזמת המנהל ךאמור לעיל, מוסמהמ לגרועמבלי   8.6
בעניין  דעה בכתבוהו ,בתנאי המכרזויים ך שינות שנפלו בו ו/ או לערוטעוי לתקן

 רוכשי המכרז. כלל ותינתן על יד כאמור

 או/ו ותהבהראו /ו תותשובלא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על   8.7
בכתב  נהלעל ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המ ואו נעש שניתנו קוניםתי

 הימנה.רד תי נפלק בלרפו להצעתו כחעיף זה, והן צוכאמור בס
 

 מכרז.הבסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור  8.8
 

 שהוא.  כל תוקףיה להם היולא אין , פה-בעל שניתנו הסבר, פרשנות או תשובה כל 8.9
 
 ר קבלניםסיו .9

 
 אוםבתי כן יעשהנשוא מכרז זה, בתי הספר ב סיור לערוך (בהיין )לא חושיהיה מעונמציע 
 .08-9392427': בטל ר דורון כוכביגף החינוך מא תלסגן מנה עם מראש

 

 זכויות שמירת .10
 

 שותעל איםרש יהיו לא במכרז תפיםוהמשת, עירייהל שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל
 . זה במכרז הצעה תגשוה הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש לכ

 
 תההצעו בחינת .11
 

 צעה שהיא.ותר או כל היבה עה הזולהצקבל את התחייבת לאין ועדת המכרזים מ .11.1

 
אם יוכח  ,הוגשה בתאום עם משתתפים אחריםפסול כל הצעה שועדת המכרזים ת .11.2

 מכרז.ת הישודרל כ רלא אחלא ימאו אם הזוכה /לכאורה קשר כזה ו

 
 המסמכים    כל  לרבות  הסף  תנאי  בכל  עמד  המציע  באם  תחילה  תבחן  המכרזים  ועדת .11.3

 צרף לא ואם במצטבר יותר או אחד סף יאנבת עמד אלו במידה. ףלצר עליו שהיה
 .בהצעתו הוועדה תדון לא, מהצרופות ימ
 

עה ת ההצכואיאת    יההעיריתבחן    ףסה  נאיתב  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  לאחר
 לבקש העירייה רשאית תהא, כך צורךלר אשר הוצע על ידי המציעים. המחית וא

 והמציעים הכספית ותעהצ רלדב הנוגעים ךסמומ מכתאסא כל מהמציעים ולקבל
 ליצור  רשאית  העירייה  תהיה  וכן  שיידרש  ככל,  העירייה  עם  הפעול  לשתף  מתחייבים

 .ציעמה של קודמות תעבודו מזמיני עם קשר
 

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים   העירייהיהיו    צעה הכספיתהההערכת  ב
 העירייה) ןכונלצאו כפי שימבדיקה,  נכון, כללאו לכל חלק מהם, כפי שימצאו 

ים שיצורפו או ידרשו בכל הקשור למסמכים הכספי מתחייבת על שמירת סודיות
ומי מטעמה  העירייהלה עם עושתף פציעים ימהד מחא. כל כי המציע (ולכל מסמ

בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש 
 סול את ההצעה., לפבדלבזה  רשאית, מטעם ייההעירהיה תוכאמור לעיל, 

 
 .20%  עד משקל שלההצעה ולאיכות   80% עד ל שללמחיר יוענק משק .11.4



בגין ודות ב הנקירמ קבל אתי ותרולה ביכשרה הזההצעה האת המשתתף שיגיש  
 יחסי. ורגו באופןוהיתר ידרכיב המחיר 

 ו, מיומנותוישוריכותו, ינאמניסיון המציע, תיבחן איכות ההצעות לרבות בנוסף 
יבוצע ל ההצעה קוד האיכות ש. נייםחרא ו כלפיבמילוי התחייבות ושלוהמוניטין 

 :כדלקמן
עד  סה"כ תן לקבלאשר ניכ ת,ודונק שתיעד קבל על כל המלצה שתתקבל המציע י

 דות. נקו 20
לטופס ההצעה מסמך ב'  א2נספח כהנוסח שמצורף לפי  להגישיש  ותההמלצאת 

 .המכרז למסמכי

לבחירת הזוכה  מסגרת שיקוליהכי ב לעיל, מובהרהאמור  תומבלי לגרוע מכללי
 מקצועי והמעשיהמוניטין והניסיון ה לרבותפרמטרים  יתרבין התשקול הועדה 

בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה   דומיםרותים צוע שייך בבמהל שצבר
ה של לועל ביצוע מעשפיע העשוי להכל פרמטר אחר , וכן בעת הליכי בחירת הזוכה

 מכרז.תנאי המנים ובהתאם לבמסגרת לוח הזהמכרז נשוא  דההעבו
לה וקא הזוצעה שאינה דולהמליץ על ה על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה

 עות שיובאו בפניה.ההצמבין  רביות
  

חי וניתו הסברים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף ועדת המכרזים .11.5
 ניתוחים הנדרשים.כל ההסברים וה תמתחייב למסור א ףת, והמשתמחיר

  
של  יתוחי המחירים נמתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים ו רזיםהמכ ועדת .11.6

 ה.דרישתלפי  אשר ימסרו לה המשתתף
 

 ועדת המכרזיםרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תתף יסאם המש .11.7
 .צעהול את ההואף לפס ,יניהראות עלהסיק מסקנות לפי 

 
 ם כי ימציאו כל מסמך, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעיירייהעהוד רשאית ע .11.8

ה, מטעמ ו/או מי ייהירהעהרה, הדרושים, לדעת הבו/או  ו נתוןו/או מידע ו/א
 ת.ת ההצעולהערכ

 
 תנאיה  ,מחירה  לבש  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לאש  רשאית  העירייה .11.9

  .המכרז יכשבמסמ לנתונים או לדרישות התייחסות סרחו בשל או
 

נו יוזמ ,(והות או נמוכות)גב העירייהלאומדן  יחסב 25%-הצעות הסוטות ביותר מ
  טה.ת החלם קבלהמכרזים טר דתועפני לשימוע ב מציעיהן

 :הרות המציעצה .12

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי כל פרטי  .א
הוא בעל הידע,  ם במלואם, וכימיי מסכים הוא לקיכירים לו, ידועים ונהז כרהמ

ודות ן והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העב, הניסיוהמיומנות
ות ל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודגסו, וכי הוא מזרחוזה המוצע במכהא נשו

 נשוא החוזה המוצע במכרז.

 

 יודייש באישור כי ה וצהרמוה כהבמכרז, כותו שתתפהגשת הצעתו של המציע וה .ב
לצורך מילוי כל י כל דין ם על פהנדרשי את כל האישורים, הרשיונות והאמצעים

 מכרז.צע בהמו הוזהח שבגדר התחייבויותה

 

ר רז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשובנה בקשר למכה איטעות,  בדבר הכל טענ .ג
 .ע"י המציעשת ההצעה הג לאחרתתקבל  בביצוע העבודה נשוא המכרז, לא

 התוקף ההצע .13

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90לתקופה של תישאר בתוקף  הצעת המשתתף
 .למכרז



 הגשת ההצעות והמועדים .14

 שני עותקיםב -המכרז מסמכי לב'  ךמסמ - צעההה ספאת טוהמציע למלא  לע .א
 דת,נפר כרוכה רתובבחכתב יד ברור וקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ב

, עליה הסגורטפה כרז כשהם חתומים על ידו, במעכי הממסם שאר מע ולהגישם יחד
 ". 2/2020מס'  פומבייצויין: "מכרז 

 
ו עתו ייכרכלצרף להצ עשמבקש המצי םיברת המכרז. מסמכחות אין לפרק את כריכ .ב

 .בשני עותקים ויצורפו למעטפת ההצעהבנפרד 
 
בלשכה  אשר יבת המכרזיםלתהדואר( אמצעות סור ידנית )ולא בת יש למת ההצעוא .ג

, בשעות 6רחובות קומה  2ו "ח' בילין העירייה, רניבבל עיריית רחובות ששפטית המ
 ן פועלת העירייה.העבודה הרגילות שבה

 .13:00שעה  עד 5/3/2020א יום ההצעות הו שתהגל חרוןהמועד הא 

 

 

 
 רחמים מלול

 ית רחובותריעיראש 
 

 


