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 מסמך א'

 04/20מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

מציעים העומדים מזמינה בזאת  ("נההמזמי)להלן: "הקרן למורשת הכותל המערבי  .1

, כלי עבודה וחומרי לאספקת ציוד תחזוקהבתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות 

 "(.השירותים)להלן: " מכי המכרזלמסבהתאם  בניין,

היא ו מבין המציעים שישתתפו בהליך, ספקיםשני עד  לבחור המזמינה בכוונת .2

 .מסמך ב'תתקשר עמם בהסכם למתן השירותים, בנוסח המצורף להזמנה זו כ

את מסמכי ההזמנה )ללא הנספחים( וטופס הרישום למכרז ניתן להוריד מאתר  .3

 https://www.thekotel.org/heritage_foundationהאינטרנט של המזמינה בכתובת: 

 בהם "( ו/או לעייןאתר האינטרנט"; להלן: "מכרזים פומביים)תחת הלשונית: "

רחבת הכותל המערבי בירושלים  –מזמינה הממוקמים ב"בית שטראוס" הבמשרדי 

-02, בטל' אפרת גינזברג"(, בתיאום מראש עם גב' מזמינהמשרדי ה)להלן: "

6260969 . 

מציע המעוניין להשתתף במכרז יידרש להירשם )בעצמו או באמצעות מי מטעמו( ללא  .4

, להלן 20סעיף בהתאם להוראות תשלום, באמצעות שליחת טופס רישום בדוא"ל, 

. רק מציע שנרשם המכרז המלאה בדוא"ל חוזר ולאחר רישומו יקבל את חוברת

 . כאמור יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או להגיש הצעתו למכרז

 לוח זמנים

 לוח הזמנים להליכי המכרז יהיה כדלקמן:  .5

 14:00השעה עד  – 1.11.2020 מועד אחרון לרישום וקבלת חוברת מכרז

 5.11.2020 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

 14:00שעה עד ה – 19.11.2020 רון להגשת הצעותמועד אח

 תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מציע העומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים  .6

 המפורטים להלן:

 הרשום כדין בישראל. עוסק )יחיד או תאגיד(המציע הינו  .6.1

אספקה, העניק המציע שירותי  ,1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  .6.2

לפחות, בהיקף כספי שלא  ( לקוחות3שלושה )ציוד עבור שינוע והובלה של 

 כל לקוח.ל, )לא כולל מע"מ( ש"ח 300,000 -יפחת מ

https://www.thekotel.org/heritage_foundation
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 ציוד תחזוקה ו/או כלי עבודה ו/או חומרי בניין –" ציודלעניין סעיף זה, "

  .אחר שיאושר על ידי ועדת המכרזים של המזמינה דומה ו/או כל ציוד

כירת )לא כולל הכנסות ממ חזור הכנסות שנתי מפעילות שוטפתלמציע מ .6.3

בכל אחת מהשנים , ש"ח לפחות 500,000של  מע"מ(לא כולל קרקעין ומ

 .2019 -ו 2018, 2017או לחילופין  2018 -ו 2017, 2016

  בתחומי העיר ירושלים. םמיהממוקנקודת מכירה ו/או מחסן ציוד למציע  .6.4

כנדרש לפי  י כל דין ובעל כל האישוריםפ-כנדרש על מנהל ספריםהמציע  .6.5

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, 

 .1976-התשל"ו

המציע נרשם למכרז במועד וקיבל את מסמכי המכרז, בהתאם להוראות  .6.6

 .להלן 20סעיף 

להוכחת עמידת ם נוספים לדרוש הוכחות ו/או מסמכישומרת על זכותה  המזמינה

 , וזאת על אף התצהיריםכאמור לעיל לעניין הוכחת ניסיוןהמציע בתנאי הסף דלעיל , 

 שהוגשו. ו/או האישורים

 עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים להלן בדבר עיקרי ההתקשרות הינם כלליים בלבד והוראות אלו  .7

ורטת ומפורשת תחייבנה את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפ

במסמך ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור, תחייב ההוראה האחרת 

 .והמפורטת

אין באמור להלן ו/או ביתר מסמכי המכרז כדי לגרוע מחובת המציע לבחון ולבדוק 

בעצמו ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמו את הנתונים המובאים במסמכי המכרז, ולא 

ר אי התאמה, חוסר דיוק, מחסור בפרטים, טעות תישמע כל טענה מצד מציע בדב

 .והטעיה וכיוצ"ב

מפעילותה מעוניינת המזמינה להתקשר עם שני ספקים )למעט אם תתקבל כחלק  .8

מעת לעת  לספקיםהצעה כשרה אחת בלבד במכרז(, בהסכם, אשר מכוחו יוצאו 

מכי כמפורט במסכלי עבודה וחומרי בניין, , ציוד תחזוקהעבור פרטניות הזמנות 

 המכרז. 

המחיר הזול ביותר שהוצע  תיעשה בהתבסס על לצורך הזמנת הציוד ספקיםהפנייה ל .9

על פי שיקול  ,הזמנהכל המחיר הכולל הזול ביותר של  עלבהתבסס לכל פריט או 

ועל בסיס שיקולי יעילות, על פי צרכי המזמינה ולשיקול דעתה  דעתה של המזמינה,

 הבלעדי והמוחלט, כמפורט להלן. 

הזוכים במכרז מי ממ ציוד כלשהו: המזמינה אינה מתחייבת להזמין יודגש ויובהר

מסוימים; אינה מתחייבת כי לא תתקשר  הזמנותאו בכלל; אינה מתחייבת להיקפי 

; ואינה מתחייבת להוצאת הזמנות על בסיס וכלשהשל ציוד אחרים  ספקיםעם 
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השירותים זוכה את  יפקסשוויוני ולזוכים במכרז לא תהא כל טענה בנוגע לכך. 

שלא לשביעות רצון המזמינה, תהא רשאית המזמינה להימנע מהמשך הנדרשים 

 הבלעדי.באמצעותו, בהתאם לשיקול דעתה ו/או ציוד  שירותיםהזמנת 

( ובפרט מסמך ב'בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו )השירותים יינתנו  .10

ולהוראות הדין. מבלי  מזמינהה(, להנחיות (7מסמך א')) להצעה הכספיתבהתאם 

כוללים כל שירות ישיר ועקיף, בין אם הספקים , השירותים שיעניקו לגרוע מהאמור

)אך לא  מצוין מפורשות ובין אם לאו, הנדרש על מנת לספק את השירותים, לרבות

 .לעיל 1כל המפורט בהגדרת השירותים שבסעיף  רק(

 המזמינהחודשים ממועד חתימת  24 תימשךרות עם הזוכים במכרז תקופת ההתקש .11

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " על הסכם ההתקשרות

למזמינה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

לפרקי זמן נוספים, ובלבד שתקופת ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, לא תעלה 

במהלך תקופות ההארכה )ככל שתהיינה(, יחולו כל תנאי מכרז  כ.חודשים סה" 60על 

 . זה והוראות הסכם ההתקשרות במלואם

 ההצעה הכספית

( במסגרת ההצעה, יש להגיש הצעה כספית הנקובה בשקלים חדשים )לא כולל מע"מ .12

, לקיום מלוא התחייבויות (7)מסמך א'המצורף כבכתב הכמויות  סעיףביחס לכל 

לכל ינקוב המציע  המחיר בו "(.ההצעה הכספיתמכי המכרז )להלן: "המציע על פי מס

ואף בשברי מספרים, ובלבד ששבר עשרוני לא יכלול יותר  שלמים במספרים איהסעיף 

 .עשרוניתה נקודהה לאחר ספרות 2 -מ

. ככל המופיע בטופס סעיף, ביחס לכל במלואהעל המציע למלא את ההצעה הכספית 

, רשאית המזמינה לראות לסעיף מסעיפי כתב הכמויותיחס מחיר בשלא מילא המציע 

כמחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  החסר באותו סעיף הפריטאת מחיר 

 מכרז זה, לרבות פסילת ההצעה החסרה.אחרת של המזמינה על פי 

סעיף כאמור בבמעטפה נפרדת,  להגיש את ההצעה הכספית ישבנוסף לאמור לעיל,  .13

 . במקום המיועד לחתימהכדין  ההצעה הכספית להיות חתומה. על להלן 42.2

ועדת המכרזים של המזמינה תהא רשאית לתקן כל טעות סופר / טעות חשבונית  .14

שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעה, הן באופן נקודתי והן באופן החישוב 

 .זה הכללי של ההצעה ולא תישמע כל טענה לעניין

ועבור הציוד המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית עבור כל יחידה / סעיף  .15

, וכל הוצאה ישירה ועקיפה השירותים, הינם סופיים וכוללים את כל בכללותו

הציוד ו/או החומרים ו/או הכלים , לרבות שינוע לאספקת הציוד במלואוהנדרשת 

מובהר למען הסר  .בין אם לאו, בין שפורטו במסמכי המכרז ולמתחם הכותל המערבי

ספק כי מחירי היחידות בהתאם להצעה הכספית כוללים כל מס או היטל או תוספת 

 .למעט מע"מאחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, 
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במחירי  מחיר ההצעה או כל שינוי שהוא הספק לא יהיה זכאי לדרוש שינוי של, כמו כן .16

יים לא מהותיים ות בשל שינו, לרבהפריטים המופיעים בטופס ההצעה הכספית

מבלי לגרוע מהאמור, לתמורה תיווסף הצמדה בהתאם להנחיות  .בפריטים שהוזמנו

 חשכ"ל, כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

במקרה שהמזמינה תהא מעוניינת להזמין פריט כלשהו שאינו מופיע בטופס ההצעה  .17

של פריט (, המחיר עבור אותו הפרט ייקבע בהתאם למחירו 7מסמך א'הכספית )

בהתאם למחירון הספקים עבור אותו פריט או לחילופין  –דומה, ובהיעדר פריט דומה 

בין היתר בהתאם לתוצאות הליך תיחור שתערוך המזמינה בין הספקים, וזאת 

 בהתבסס על שיקולי יעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

נוע יא כוללת את שמובהר כי אספקת השירותים תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו, והי .18

 הכותל המערבי, כמפורט בהסכם ההתקשרות. למתחםהציוד המוזמן עד 

על ידו בפועל ובכפוף להוראות הסכם  לציוד שיסופקהתמורה תשולם לספק בהתאם  .19

 .ההתקשרות

 זז וקבלת חוברת המכררישום למכר

 את( מטעמם מי באמצעות או בעצמם) ישלחוהמעוניינים להשתתף במכרז,  יעיםמצ .20

 באמצעות פרת גינזברגאלגב' , ידם על שמולא לאחר (1')א מסמך - רישוםה טופס

, ויקבלו בדוא"ל חוזר עילל 5ף בסעי הנקוב למועד עד ,Efrat@thekotel.org :ל"דוא

 מטעמו קשר איש, המציע פרטי את יכלול הרישום טופס. את חוברת המכרז המלאה

 . עימם ההתקשרות ופרטי

 הכולל, ל"דוא אליו נשלח וכי נקלט הרישום טופס כי לוודא מטעמו מי או/ו המציע על .21

 רישום אישור: "להלן) חוברת המכרז המלאה וכן את למכרז רישומו אישור בדבר

 לוודא מטעמו מי או המציע באחריות, כאמור ל"דוא התקבל ולא ככל"(. למכרז

 למכרז רישום אישור אליו נשלח וכי התקבל הרישום טופס כי 02-6260969': בטל

 .יחד עם חוברת המכרז המלאה

הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף. מציע שלא יירשם למכרז לא יוכל  .22

 .להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו

 פרטי ההצעה

אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה לעיל  כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית .23

כל המסמכים, הפרטים והאישורים הנדרשים במכרז  כאשר"(, המציעולהלן: "

להלן יהיו על שם המציע בלבד, וייחתמו על ידו, כמפורט  38המופיעים בסעיף 

 במסמכי המכרז. 

תם על ידי בעלי זכות החתימה בתאגיד בצירוף הצעה שתוגש על ידי תאגיד, תיח .24

 אישור עו"ד או רו"ח המעיד על זכותם לחתום בשם מגישי ההצעה.

כל המסמכים אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בשפה העברית בלבד. במקרה של  .25

 , יוגש תרגום מאושר לעברית.זרהמסמכי מקור בשפה 

mailto:Efrat@thekotel.org
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וספת וכן כל הסתייגות אשר למען הסר ספק, במקרה של השמטה ו/או שינוי ו/או ת .26

ייעשו על ידי המציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל 

 להלן. 52בהתאם לאמור בסעיף  המזמינה, תנהג אחרתדרך 

לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי  המזמינהמהאמור לעיל, שומרת  לגרועמבלי  .27

דעתה, כאמור -ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות לפי שיקול מהמציעים

 .הלןל 49בסעיף 

 הבהרות ושינויים

 :דואר אלקטרוני, בכתובתבאמצעות  ,הבהרה יש להפנות בכתב בלבד שאלות .28

Efrat@thekotel.orgעד בשאלת הבהרה מציע שלא יפנה  .אפרת גינזברג גב' , לידי

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או  ,למועד האמור

התשובות לשאלות ההבהרה מכרז, לרבות בהסכם על נספחיו. אי התאמות במסמכי ה

לעיל, ובאתר  4תופצנה לכל משתתפי המכרז אשר נרשמו למכרז כאמור בסעיף 

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המזמינההאינטרנט של 

 28תתקבלנה רק ממציע אשר נרשם למכרז במועד, כאמור בסעיף  הבהרהשאלות  .29

 לעיל.

 המזמינהלן בלבד. בלבד, בהתאם לטבלה שלה Wordשאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  .30

שלא בהתאם להוראות סעיף רשאית שלא לבחון ו/או לתת מענה לשאלות שהוגשו 

 זה.

שם המסמך )מתוך מסמכי  מס"ד
 ההזמנה וההסכם( ומספר הסעיף

מספר הסעיף 
 במסמך

 השאלה

    

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -, פרשנות או תשובה שניתנו בעלהסברכל  .31

 .המזמינהתחייבנה את  בכתבתשובות 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירות,  .32

סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, 

או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרטן בכתב, וזאת עד למועד 

לעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל,  5 הנקוב בסעיף

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמות 

 כאמור.

בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  רשאית המזמינה .33

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה

והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו, ואולם רק 

שינוי תנאי . המזמינה, יחייבו את המזמינההמסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי 

כל שהוא מתנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים אשר נרשמו למכרז 

. יובהר כי באחריות המציעים לבדוק באופן המזמינהבאתר האינטרנט של במועד, וכן 

mailto:Efrat@thekotel.org
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, ככל שתהיינה. המזמינהשוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של 

  הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומסמכיו.

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז על  .34

וכל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע נספחיהם 

שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז 

 או לתנאיו. 

למען הסר ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז  .35

את הפרשנות  המזמינהז, תקבע השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכר

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה  כלהמחייבת. למציע לא תהא 

 .המזמינהבמסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה 

אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או  .36

י המכרז או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך לחלקי סעיפים במסמכ

כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת 

כי עקב ביטול או צמצום כאמור, יש לערוך במכרז שינויים  המזמינהאם החליטה 

 נוספים או לבטל את המכרז.

הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין .37

ונפסק על ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז 

פסולה, מבוטלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, 

יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת 

 לעמוד בתוקפה.שתוסיף 

 מסמכי ההצעה

 לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: נדרשכל מציע  .38

כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים במקומות המיועדים לכך על ידי  .38.1

ומאומתים כדין )ככל הנדרש(, בצירוף  מטעמו המוסמכיםמורשי החתימה 

 ;(המזמינהרסמו ע"י פושלמציעים ומענה לשאלות הבהרה )ככל  הודעות

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן:

 אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.  .38.1.1

( ב' אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם )מסמך .38.1.2

לחתום בעמוד האחרון של ההסכם, במקום  חובה, אולם ובנספחיו

 המיועד לחתימת הספק.

וככל שנדרש אימות  (7א') –( 1ים א')כמסמולמלא את יש לחתום  .38.1.3

 לאמת כדין.  –

על הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה )ככל יש לחתום  .38.1.4

 (, במקום המיועד לכך.המזמינהידי -שהופצו על



9 
 

 ;(2מסמך א') בנוסחטופס הגשת הצעה  .38.2

 ;(3מסמך א') בנוסחתצהיר להוכחת ניסיון המציע  .38.3

 6.3 בסעיףנדרש , כ(4)'מסמך אאישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות בנוסח  .38.4

 לעיל;

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק  .38.5

 ;(5מסמך א')שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנוסח 

מסמך  בנוסח )במקרה שהמציע הוא תאגיד( אישור זכויות החתימה בתאגיד .38.6

 ;(6א')

בהתאם  – (7מסמך א') – (ההצעה הכספיתויות ומחירים )כתב הכמ .38.7

 42.2לעיל, במעטפה נפרדת במפורט בסעיף  12-19להנחיות שבסעיפים 

 ;להלן

, כשהוא חתום על ידי המציע בעמוד מסמך ב'על נספחיו בנוסח  ההסכם .38.8

 ;לחתימת הספקהאחרון במקום המיועד 

  אין לערוך כל שינוי בהסכם ובנספחיו.ו אין צורך לחתום על נספחי ההסכם

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות  .38.9

 1976-תשל"וה ,ותשלום מס( גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות

 .ואישור ניכוי מס במקור

סף בפנייה זו. לא -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .39

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו -אי להצעתוצירף מציע 

 ינההמזמבהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תנהג ועדת המכרזים של 

להלן.  56.1.2( בהתאם לאמור בסעיף "הוועדה"או  "ועדת המכרזים")להלן ולעיל: 

יובהר עוד, כי מבלי לגרוע מסמכותה של הוועדה לדרוש פרטים נוספים ו/או הבהרות, 

הוועדה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להמציא אסמכתאות )כגון חשבונות סופיים 

רי מזמין( ו/או לבקש הבהרות אחרות, להוכחת עמידת המציעים בתנאי הסף ואישו

כאמור, לרבות לעניין הוכחת ניסיון המציע, וזאת בנוסף לתצהירים ולמסמכים 

 שהוגשו מטעמם כאמור לעיל.

 הגשת ההצעות

לעיל, יש להגיש  38והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות, בצירוף הפרטים  .40

 -)הממוקמים בבית שטראוס  המזמינהבמשרדי שבמסירה ידנית לתיבת המכרזים 

האחרון להגשת הצעות, הנקוב  וזאת עד למועד, רחבת הכותל המערבי בירושלים(

 "(.מועד סגירת המכרזלעיל )להלן: " 5בסעיף 

"( יהא רשאי לחזור בו מהצעתו ההצעה המקוריתשהגיש הצעה במועד )להלן: "מציע  .41

עד למועד סגירת המכרז, וזאת באמצעות הכנסה של הודעה בכתב בדבר ביטול הצעתו 
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לתיבת  ההצעה המקוריתשהוגשה למכרז ו/או הצעה מתוקנת המבטלת את 

 המכרזים, והצעתו המקורית תהא בטלה.

תימצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת  מובהר כי בכל מקרה שבו לא

המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה המקורית תחייב את המציע לכל 

 דבר ועניין, מבלי שהמציע יוכל לחזור בו.

בשני העתקים ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש  .42

", אשר תכיל שתי 04/20 'מכרז מס" –וחתומה, עליה יצוין  סגורהבתוך מעטפה 

 מעטפות כדלקמן:

מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה, בצירוף הודעות  .42.1

ולמעט ההצעה (, המזמינהידי -והבהרות למציעים )ככל שהופצו על

 ."1מעטפה מס'  –" /2004' מכרז מס" –. על המעטפה יצוין הכספית

 ה( )מלא(7מסמך א')) לבדב ההצעה הכספיתמעטפה שנייה אשר תכיל את  .42.2

 ."2מעטפה מס'  – "04/20מכרז מס' עליה יצוין " –על ידי המציע(  מהוחתו

על אף הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז.  .43

רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול דעתה,  המזמינההאמור לעיל, 

 ., למציעים אשר נרשמו למכרזבכתב, לרבות בדוא"ל בהודעה

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה  .44

יום לאחר מועד סגירת המכרז.  120 -המכרזים ועד ל לתיבתמהמועד בו הוכנסה 

תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו בכתב, לרבות  המזמינה

 .עד למועד שייקבע על ידהו מספר תקופות, "ל, כולה או חלקה, לתקופה אבדוא

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז,  .45

בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על בסיס זה. בנוסף, 

מבלי לגרוע מכלליות  –מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות 

את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על  –אמור ה

מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי המשתתפים ו/או הזוכים במכרז. 

כמו כן, מצהיר המציע כי הוא  לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 .1993-התשנ"ג )א( לתקנות חובת המכרזים,6עומד בדרישות תקנה 

בהגשת הצעתו במכרז מאשר המציע כי ידוע לו שיהיה מנוע מלבקש צו מניעה ו/או  .46

צו ביניים ו/או כל צו שיפוטי אחר בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה, כנגד 

ו/או מי מטעמה, בכל עת שהיא )ולרבות, אך לא רק, כנגד זכיית מתמודד  המזמינה

 .טין על זכות זו, ככל שישנהאחר במכרז(, וכי הוא מוותר לחלו

 1992 –( לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב 15מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג )מס'  .47

לעניין עידוד נשים בעסקים, יגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר, לפיו העסק הינו 

 .בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק
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 בחינת ההצעות ותיקונן

ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בחינת ההצעות ועריכת  .48

ועדת המכרזים" באמצעות ועדת המכרזים )להלן: " המזמינהבכלל, ייעשו מטעם 

תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים  הוועדה. "(הוועדהו/או "

 מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

בהזמנה זו, ייבחנו על ידי ועדת  בתנאי הסף המפורטים שתעמודנהרק הצעות  .49

 המכרזים וידורגו על ידה. 

לדרוש מהמציעים פרטים לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, תהא רשאית  המזמינה .50

נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, וכן להתיר למציעים או למי 

ן במספר , בין בשלב אחד וביבכתבמהם לתקן את הצעותיהם, בין בעל פה ובין 

שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ייקבעו לפי קווים מנחים 

בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין  המזמינהשתקבע 

 המציעים.

אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים למען הסר ספק,  .51

לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי  לנהל מו"מ כאמור, כדי

 .המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

לגבי כל מקרה של השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר ייעשו על  .52

ידי מציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת 

רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה  המזמינהתהא 

 הבלעדי:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .52.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל; .52.2

מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  לדרוש .52.3

, המזמינהרישת לשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לד

 לפסול את הצעתו; המזמינהרשאית 

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה  .52.4

 המציעים. על עקרון השוויון בין

 כל לתקן רשאית תהא המזמינה של המכרזים המציעים מסכימים בזאת כי ועדת .53

 באופן הן, הצעהל שתצורף הכספית בהצעה שתתגלה חשבונית טעות/  סופר טעות

 .זה לעניין טענה כל תישמע ולא ההצעה של הכללי החישוב באופן והן נקודתי

בכל שלב משלבי בחינת ההצעות, רשאית הועדה להיפגש עם נציג המציע ולדרוש  .54

 דעתה.-שיקול לגבי הצעתם, כולה או מקצתה, והכול לפי פרטים נוספים
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בלתי סבירה מבחינה כספית  ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא .55

מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או בשל חוסר התייחסות לעומת 

 מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 הליך בחינת ההצעה 

 בחינת ההצעה תתבצע על פי השלבים המפורטים להלן: .56

 :בתנאי הסף תועמידו בדיקת זהות המציע – שלב א' .56.1

מנת לוודא -ידי כל מציע על-בשלב זה ייבדקו המסמכים שהוגשו על .56.1.1

)סעיף  עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז שהצעתו

כוללת את כל המסמכים והאישורים שהמציע נדרש  שהינה, וכן (לעיל 6

 לצרף להצעתו. 

הצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית לא צירף המציע ל .56.1.2

דעתה הבלעדי והמוחלט, -ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול

לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים 

ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

 ים שאינם מהותיים להתעלם מפגמ המזמינההמפורטים בה וכן רשאית 

וכן לתקן מיוזמתה טעויות סופר ו/או שגיאות חשבונאיות, לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי.-, לפי שיקולדעתה הבלעדי

  (: %100) ההצעה הכספיתבחינת  – שלב ב' .56.2

ועדת המכרזים תפתח את מעטפת ההצעה הכספית של המשתתפים  .56.2.1

 . לאשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעי

פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים -, עלועדת המכרזים רשאית .56.2.2

בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות 

מנת -נוספות לשביעות רצונה המלא, זאת גם לאחר פתיחת ההצעות, על

 .לבחון את ההצעה במסגרת שיקוליה כאמור

פי סיכום כל סעיפי כתב -ההצעה הכספית הכוללת הנמוכה ביותר )על .56.2.3

. יתר ההצעות תדורגנה באופן 100(, תקבל ציון (7מסמך א))הכמויות 

יחסי, בהתאם ליחס שבין כל הצעה לבין ההצעה הנמוכה ביותר, 

 .לעילכמפורט 

 .מן הציון הכולל של הצעת המציע 100%ניקוד ההצעה הכספית יהווה  .56.2.4

 בחירת ההצעות הזוכות

דירוג ההצעה הכספית על פי  וייבחרשני זוכים אשר  עד עדת המכרזים לבחורבכוונת ו .57

על אף האמור, ועדת  .ביותר וההצעה שדורגה אחריה( הכספית הנמוכה)ההצעה 

 המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון כל שיקול נוסף שתמצא לנכון. 
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 המוחלט הדעת-קולישלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי ש תרשאי המזמינה .58

 תאים ללא חובת הנמקה וכן רשאילהתנות את הזכייה בתנ יאה תוהבלעדי. כן רשאי

ולקבוע כי במקרה שזוכה  ,ים/א לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכהיה

 מציע שדורג אחריו.הלא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא במקומו 

כים המוסמהגורמים להתקשר עם מציע, תהיה בכתב וחתומה בידי  המזמינההחלטת  .59

על  , כל עוד לא נחתםהמזמינהלא תחייב את הודעת הזכייה  .המזמינהמטעם  לכך

 .מסמך ב'בנוסח ההסכם המצורף כ, המחייב לשביעות רצונ הסכם התקשרות ידה

 יםזוכהמחייב בין  הסכם וצריפה, לא -, בין בכתב ובין בעלאו מסמך אחרשום הודעה 

ו/או כלפי ועדת  המזמינהכל טענת השתק או מניעות כלפי  וקניולא  המזמינהלבין 

 כרזים.המ

במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה  שלישיועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר  .60

ים להשלים את השירותים ו/או להתחיל בהם, וזאת מכל סיבה מאחד מהזוכוייבצר 

במכרז,  השלישיהצעת הכשיר שהיא בין שמקורה במציע ובין שמקורה במזמינה. 

ימים  120עמוד בתוקפה למשך לרבות כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ת

. הודיעה שלישינוספים, שיימנו מהמועד בו נמסרה לו ההודעה בדבר בחירתו ככשיר 

על מימוש ההתקשרות עימו, יחולו עליו כל הוראות הזמנה  השלישילכשיר  המזמינה

 .זו החלים על זוכה במכרז, ללא יוצא מן הכלל

ללא חובת הנמקה, לבטל את ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים  .61

ולנקוט כל פעולה על פי הזמנה זו ועל פי דין,  ו/או להוציא מכרז חדש תחתיוהמכרז 

בין לפני הכרזה על הזוכים ובין לאחריה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע 

, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי המזמינהמ –כספית ו/או אחרת  –כל דרישה 

עה או ביטול המכרז. המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם קיבול ההצ

פי סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל -על המזמינהמודעים ומסכימים לסמכויות 

 .כאמור המזמינהטענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות, תהיה הרשות רשאית, אך לא  .62

קבוע את קבוצת המציעים הסופית, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את חייבת, ל

הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו 

(. במסגרת ההליך, יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית Best & Final)הליך 

הצעה סופית משופרת רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים 

שתחליף את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה 

 .הצעה סופית

(, מסמך ב'על הזוכים לעמוד בכל הדרישות והתנאים המקדימים המפורטים בהסכם ) .63

 :, ובכלל זאתימים מיום ההודעה על הזכייה 7 -לא יאוחר מוזאת 

 למתן השירותים, כמפורט בהסכם.הגשת טופס אישור קיומי ביטוח  .63.1

 .המזמינהחתימה על כל מסמכי המכרז בהתאם להנחיות  .63.2
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מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל  .64

על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או  שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון

וחות של המציע( שאין ביכולתו להעניק הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלק

המבוקשות לשביעות רצונה המלאה ו/או במקרה של מציע  השירותיםלמזמינה את 

, המזמינהעימו היה למזמינה ניסיון בעבר, וזאת במידה ואותו מציע הפר, לדעת 

)וזאת גם במידה ולא ננקטו  המזמינההוראה מהוראות הסכם ההתקשרות בינו לבין 

 .יים או אחרים בנוגע לאותה הפרה(הליכים משפט

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה  .65

ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא 

בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה 

ות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא על ידי שגיא

 המכרז.

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או  .66

 לשפר את הצעתו.

לבטל את  המזמינההיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, תהא רשאית  .67

 המזמינהבתאריך שייקבע על ידי  , החלזוכההזכייה במכרז בהודעה בכתב ל

 ואהודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, וה זוכהלאחר שניתנה ל וזאתבהודעתה, 

בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע  ןלא עמד בה

 .ו/או הסכם על פי כל דין המזמינהמזכויות 

נה לה בחוק ו/או בתנאי מכרז לכל סעד המוק המזמינההזכייה במכרז, זכאית  בוטלה .68

השירותים נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, ובנוסף  מתןלמסור את זכאית וכן  ,זה

מובהר כי  על כל הפסד שייגרם לה בגין כך. המזמינהאת  הזוכה יפצה המציע

 לא תהא מחויבת להתקשר עם המציע הבא אחריו או כל מציע אחר. המזמינה

ה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, כל זוכה מנוע מלטעון לקיומ .69

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 

לרבות במסגרת  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עמו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם.  –הליכי מכרז זה 

שיקול דעתה המוחלט, להחליט על ביטול  תהא רשאית, בכל שלב ועל פי המזמינה .70

חייבת לפצות  המזמינההמכרז בהודעה שתימסר למציעים. בוטל המכרז, לא תהיה 

 .את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה. כן  תרשאי המזמינה .71

ו/או לפצל את  שונה מהקבוע במכרז זה יםמציעלהתקשר עם מספר  המזמינהרשאית 

יבצע רק חלק  מהמציעים, כך שכל אחד לבחירתה בין מספר מציעים מתן השירותים

. מבלי לגרוע מן האמור, ובהתאם למפורט בהסכם, לא בהצעה יםמהשירותים הנזכר

 לקבל שירותים המזמינהיהא בהתקשרות עם הזוכה כדי להגביל את זכותה של 

 .אחרים שאינם הזוכה/ים דומים מגורמים
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בוטלה הזכייה במכרז על ידי בית משפט מוסמך מכל סיבה שהיא, המציע הזוכה יהא  .72

זכאי לתמורה רק בגין השירותים שסיפק בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על ידי 

עקב כך,  המזמינהבית המשפט, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כלפי 

ות ו/או הוצאת הוצאות בגין שירותים עתידיים שטרם סופקו לרבות טענת הסתמכ

 בפועל.

בדבר המציע הזוכה כי ההחלטה  המזמינהקבע בית משפט מוסמך לאחר החלטת  .73

בטלה וכי יש להכריז על זוכה חלופי אחר, מתחייב המציע שזכייתו בוטלה להפסיק 

ה את כל את אספקת השירותים )ככל שהחל בהם( ולהעביר ו/או להחזיר למזמינ

המידע המצוי אצלו, בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, וכן 

לאפשר לזוכה עליו הכריז בית המשפט להתחיל בשירותים באופן בטוח ומסודר, 

 ובכלל זה לקיים את הוראות ההסכם הנוגעות לסיום ההתקשרות.

 אומדן

ות )ביחס לכל אחד ואחד המזמינה שומרת על זכותה לערוך אומדן לשווי ההתקשר .74

מרכיבי ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם ו/או ביחס לכולם יחד( )להלן: 

-פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-"(, וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה עלהאומדן"

לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס  רשאיתפי דין, תהיה המזמינה 

ה פער משמעותי בין ההצעה הכספית הנמוכה ביותר לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגל

דעתה -פי שיקול-לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכול על

 המוחלט:

לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע,  .74.1

 ככל שנדרש;

 את ההצעה; לפסול .74.2

 ומו של פער משמעותי;הצעה/ות הזוכה/ות במכרז, חרף קילבחור את ה .74.3

לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה )ו/או כל מציע( במכרז  .74.4

 לפיצוי;

לבין  ות/הזוכהבמטרה להפחית את הפער בין ההצעה/ות  ומתן-לנהל משא .74.5

 ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(; לרבותהאומדן )

 הצעות כספיות חלופיות ו/או משופרות. הגשתלהורות על  .74.6

-ר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה עללמען הס .75

פיו כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין 

)א( לתקנות 23-( ו1)א21כדי לגרוע מזכויות המזמינה בהתאם לתקנות  אלובהוראות 

דעתה -פי שיקול-תהא רשאית, על, באופן שהמזמינה 1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות כשרות, הצעה כספית חוזרת 

ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם 

 לבין האומדן.
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המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  .76

פי סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם -על המזמינה

 הפעלת סמכויותיה של המזמינה כאמור.

 גילוי מידע במכרז

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמציע לגלות  .77

, פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו

או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' 

בעניין זה. כן רשאית ועדת המכרזים )או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה לבקר 

 באתרים שונים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע.

דע לא נכון מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מי .78

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל  –

זכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או למזמינה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, 

 לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

או מסר /כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו למזמינהזכה מציע, ולאחר מכן התברר  .79

לשלול זכייתו מעיקרה,  המזמינהמידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית 

מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 כתוצאה מההפרה. למזמינה השמורהזכות אחרת 

ות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה תבחר את אמית המזמינה .80

המידע שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו 

 .המזמינהדלעיל על ידי  הבדיקותלביצוע 

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם  .81

ו/או בקשר  ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז

, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת ן בהצעותלהליך עיו

 סוד מקצועי או מסחרי. 

 ועדת המכרזים בו תהיה סבורה כי במקרה מסכים כל מציע במכרזעל אף האמור,  .82

 לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה

, כל עוד לא שאית להימנע מלגלות כל מידעהמכרזים ר, תהיה ועדת של גילוי המידע

 המורה על גילוי כאמור.ית משפט ניתן צו ב

מציע אשר יבקש, לאחר קבלת החלטת הוועדה בנוגע להצעתו במכרז, לעיין ו/או  .83

לצלם את מסמכי המכרז, פרוטוקולים, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בקשר עם 

לכיסוי  (בתוספת מע"מ)ש"ח  350לם מראש הליכי המכרז, כולם או חלקם, יידרש לש

העלות הכרוכה בהפקת המסמכים המבוקשים. עד לביצוע התשלום כנדרש, לא 

 .יימסרו למציע מסמכים כלשהם

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .84

ן שיחלוף מעת אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמינה, בפרק הזמ

למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם  ועדהגשת הצעתו למכרז 
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 עד לחתימה על ההסכם. –נקבע כזוכה 

 אחריות

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  המזמינה .85

מכרז יבוטל בקשר למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה וה

 מכל סיבה שהיא.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .86

 בקשר עם השתתפותו במכרז זה. כלשהןהוצאות 

 סודיות

בקשר או  המזמינההמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .87

 .המכרזלצורך 

זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות  לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף .88

 עובדיו, ככל שיהיו, או כל מי מטעמו. מצדכאמור גם 

יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא  לאמציע  .89

 מראש ובכתב. המזמינהבהסכמת 

 בנוגע לשמירת סודיות. המזמינהמתחייבים לציית לכל הוראות  המציעים .90

 מכרזהוצאות ה

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .91

 המזמינהתחולנה על המציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 בגין הוצאות אלו, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

ציע לשם הכנת והמסמכים מושאלים למ המזמינהכל מסמכי המכרז הנם רכוש  .92

. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל והגשתההצעתו 

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמציע כי לא זכה במכרז, 

 .המזמינהיחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות  (1מסמך א') -ם כל מציע במכרז יציין בטופס הרישו .93

במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג  הקשורבכל 

 מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה  המזמינהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  .94

יע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו מוסמך לייצג את המצ

 בישראל.

הודעות תשלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  .95

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48 תוךהגיעה ליעדה 

 וני על ההגעה.כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטר תחשבבדואר אלקטרוני 
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 הדין החל 

מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל, לרבות חוק חובת  .96

 .1993-, ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1992-המכרזים, התשנ"ב

המשפט המוסמכים בעיר  הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי .97

 ירושלים בלבד.

שנה בהתאם להוראות כל דין והוראות מסמכי המכרז ההצעות תיערכנה ותוג .98

והמציעים ייחשבו, לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת 

 והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז.

, מאשר המציע כי קיבל ו/או מצויים בידיו כל מסמכי (2מסמך א')בחתימתו על גבי  .99

והבין את תוכנם וכי הוא מקבל על עצמו את כל המכרז על נספחיהם, קרא אותם 

 התנאים וההתחייבויות על פיהם. 

 בברכה, 

 הקרן למורשת הכותל המערבי 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


