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פומבי   מכרז
 11/20מס' 

 מסמך א'

 דוכני הסברה    , הצבת ותחזוקת תכנון ל הצעות  הזמנה להציע  
 בירושלים המערבי  ברחבת הכותל  

 כללי  

ע"ר  .1 הכותל,  למורשת  "   הקרן  "   " המזמינה )להלן:  הצעות  " הקרן או  בזאת  מזמינה   )
הכל בהתאם    , בירושלים לתכנון, הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי  

 לתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם ההתקשרות המצורף להזמנה זו.  

ייצור, התקנה ותחזוקה של  תכנון שירותים יכללו, בין היתר,  ה  .2 דוכני הסברה ברחבת  , 
בירושלים  המערבי  במפרט  הכותל  המפורט  המינימאלי  בסטנדרט  ו'  ) הטכני  ,  נספח 

   "(. השירותים )להלן: " המצורף להזמנה זו    ( להסכם 

תתקשר   .3 במכרז,  הזוכה  בחירת  השירותים    המזמינה לאחר  למתן  בהסכם  הזוכה  עם 
 " ההתקשרות )להלן:  למפורט  הסכם  בהתאם  השירותים  את  לספק  יידרש  והזוכה   ,)"

 . ' ב כמסמך  בהסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורף להזמנה זו  

של   .4 האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  הנספחים(  )ללא  ההזמנה  מסמכי    : המזמינה את 
https://tenders.ussl.co /    :( תחת הלשונית "מכרזים" ו/או לעיין  אתר האינטרנט " )להלן"

רחבת הכותל המערבי,    - ב"בית שטראוס"    ב   המזמינה בהם, בתיאום מראש, במשרדי  
(.  " המזמינה משרדי  )להלן: "   02-6260969בטל'    בתיאום מראש מול  גב' אפרת גינזברג 

ולק  במכרז  להשתתף  המעוניין  יי מציע  תשלום(,  )ללא  המכרז  חוברת  את  דרש  בל 

להלן. רק מציע שנרשם כאמור יהא רשאי להגיש    16להירשם בהתאם להוראות סעיף  
 . שאלות הבהרה או להגיש הצעתו למכרז 

 לוח זמנים 

 יהיה כדלקמן:    להליך המכרז לוח הזמנים   .5

  מקום   . הלן ל   17  בסעיף   רט כמפו [  חובה ]   מציעים   כנס 

 14:00בשעה:    29.11.2020 לובי הכניסה למנהרות הכותל  :כינוס

אחרון   ) מועד  למכרז    רט כמפו   ( חובה לרישום 

 29.11.2020 . להלן 16   בסעיף 
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 9.12.2020   מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 מועד אחרון להגשת הצעות 
עד השעה    15.12.2020

12:00 

כי הקרן   זו, מובהר  הוראות הזמנה  לגרוע מיתר  עליונה בעמידה    רואה מבלי  חשיבות 

נדרשים להקפיד על לוחות הזמנים והוראות  . המציעים  המכרזי בלוחות הזמנים בהליך 

   . מסמך ההזמנה 

 מסמכי המכרז 

 להלן: מסמכים המפורטים  מסמכי המכרז מצורפים וכוללים את ה  .6

 ; מסמך א'   - הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(   . א 

  ; ( 1) ' א מסמך    - טופס רישום למכרז   . ב 

 ; ( 2) ' א מסמך    - טופס הגשת הצעה  . ג 

 ; ( 3) ' א מסמך    -   עמידה בתנאי סף ולצורך ניקוד האיכות תצהיר להוכחת   . ד 

 ; ( 4מסמך א')   –   )ההצעה הכספית(   כתב הכמויות  . ה 

לום שכר מינימום ושמירה על חוק  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תש  . ו 

 ; ( 5) ' א מסמך    - ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שו 

 ; ( 6) ' א מסמך    - אישור זכויות החתימה בתאגיד )ככל שרלוונטי למציע(   . ז 

 . ' ב מסמך    - )על נספחיו(    הסכם ההתקשרות  . ח 

 ". מסמכי המכרז "   - מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 

 ות  התקשר ה   תמצית נתוני 

ומיקומים  באזור  להקים  מעוניינת  הקרן   .7 במידות  מידע  דוכני  מספר  הכותל  רחבת 
הדרישות במפרט הטכני הינן דרישות    . ( נספח ו' להסכם , כמפורט במפרט הטכני ) שונים 

איפיון  למסמכי    מינימום;  בהתאם  ייעשה  לייצור,  הדוכנים  של  סופי  ואישור  מפורט 
   המכרז. 

המתח  של  העליונה  החשיבות  ברח לאור  הרב  המבקרים  מספר  ולאור  ימות  ם  בכל  בה 
 על:   בתכנון, ייצור והתקנת הדוכנים   השנה יושם דגש 

ו רמת   .7.1 ועמידות    ים מעול ביצוע  תכנון  ונדלית  אנטי  ועמידות  נראות  שתבטיח 
 . )לרבות במפורש גשמים(   למפגעי מזג האוויר 

 יושם דגש על נוחות ותפעול הדוכנים.  .7.2

יכין  י שיאושר על ידי הקרן. הזוכה  תאם לתכנון הסופ על ידי הזוכה בה הדוכנים ייוצרו   .8
   הכנה בשטח מבחינת ביסוס הדוכנים לפני הרכבת הדוכנים. 
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תקשורת  מבלי   נקודות  כי  מובהר  המכרז  מסמכי  פי  על  הזוכה  מהתחייבויות  לגרוע 

וחשמל עד לנקודת הדוכנים, כמו גם הוצאת היתר בניה )ככל הנדרש על פי דין( יבוצעו  
 רן. על ידי הק 

בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים    המזמינה על המציע להיות ערוך להזמנות מטעם   .9
 ( ההתקשרות  פי ב'   מסמך בהסכם  ועל  המוצעים    (  ) ב המחירים  הכמויות  מסמך  כתב 

הנקובה  (.  ( 4א')  התכולה  מתוך  מסוים  היקף  להזמין  מתחייבת  אינה  הקרן  כי  מובהר 
הכמויות  מהדוכני בכתב  חלק  להזמין  רשאית  והיא  בכתב  ,  המנויים  והשירותים  ם 

לתכולות  ת הכמויו  ביחס  לעת  מעת  הזמנות  לבצע  רשאית  תהא  הקרן  כי  מובהר  עוד   .
 . שונות, והזוכה יהיה ערוך לספק את השירותים בהתאם להזמנות עבודה 

על   .10 תעמוד  זה  פי מכרז  על  מיום חתימת    18תקופת ההתקשרות  על    המזמינה חודשים 

 ( ההתקשרות  ב' הסכם  )להלן מסמך   ) " ההתקשרות :  תהא  תקופת  האמור,  אף  על   .)"
לתקופה   המזמינה  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  תקופות / רשאית    12בנות    מספר 

חודשים    60חודשים נוספים )או כל חלק מהם( בכל פעם, עד לתקופת הארכה כוללת של  
התקשרות(   78)סה"כ   האופציה  חודשי  את  מימשה  והמזמינה  במידה  לכך  מעבר  או   ,

 .  שנים( וזו טרם באה לידי סיום   5ופת התחזוקה לדוכנים ) להארכת תק 

שומרת על זכותה להתקשר עם נותני שירותים אחרים ו/או נוספים בתחומי    המזמינה  .11
כל טענה מצד הספק במכרז, אשר   זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע  מכרז 

בהסכם ההתקשרות,  מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין במכרז זה ו/או בנספחיו, לרבות  
 כדי להעניק לו בלעדיות ביחס למתן השירותים.  

השירותים שיעניק הספק כוללים כל שירות ישיר ועקיף, בין אם מצוין מפורשות ובין   .12
ולמלא    הנדרשים במסגרת מכרז זה על נספחיו, אם לאו, על מנת לספק את השירותים  

 .  כפי שיידרש הספק מעת לעת   המזמינה ת ונהלי  אחר הוראו 

על  .13 השירותים  מתן  המלא  - תמורת  רצונה  לשביעות  זה  מכרז  מסמכי  ,  המזמינה של  פי 
בכתב,   עבודה  הזמנות  להצעתו  כנגד  בהתאם  כספית  תמורה  לזוכה  הכספית  תשולם 

 .  ובכפוף להוראות ההסכם   , ( ( 4מסמך א') ) 

המכרז   הוראות   מיתר   לגרוע   מבלי  .14 כי  ,  מסמכי  חלק    הפרוייקט   של   ביצועו מובהר  וכל 
  התקציבים   יתקבלו   ולא   במידה   וכי ,  שונים   ממקורות   תקציבים   בקבלת   תנה ו מ הימנו,  

  היקף   את   לצמצם   או / ו   להפסיק   רשאית   המזמינה   תהא ,  חלקם   או   כולם ,  האמורים 

המכרז    , שהוא   שלב   בכל ,  זה   הסכם   פי   על   העבודות   והיקף   הפרוייקט  ביטול  לרבות 
  את   יזכה   שהדבר   י בל ומ ,  ההסכם   של   הפרה   יהווה   שהדבר   מבלי   וביטול הודעת הזכייה, 

 .  ו/או סעד אחרים   פיצוי   או / ו   תשלום   בכל הזוכה/המציעים  

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, יהא רשאי להשתתף במכרז:  .15

תשל"ו   .15.1 מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  תאגיד(  או  )יחיד  עוסק  הינו    – המציע 
1975 . 

  3העבודות    ני / למזמין השלים המציע ומסר    1.1.2016בתקופה שתחילתה ביום   .15.2
 העומדים בתנאים הבאים: שונים  )שלושה( פרויקטים  
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אלקטרו   : ים כולל   ים פרויקט ה כל   .15.2.1 ו/או  מכניות    , מכניות - מערכות 

)כגון: קונסטרוקציה ממתכות  שונים  בתלת ממד, בשילוב חומרי גלם  
 . חיפויי קירות ופרזולים(   , אבן טבעית   שונות, 

הפרויקטים  .15.2.2 להפעלה    כל  של  ניתנים  קצה  עובד/י    ני / מזמין ע"י 
 העבודות. 

של   .15.2.3 הכספי  בסך    פרויקט כל  ההיקף  כולל    00,0005הינו  )לא  ש"ח 
 מע"מ( לפחות. 

לפחות  .15.2.4 מהפרויקטים  המציע  ,  באחד  תחזוקה    12סיפק  חודשי 
 לפרויקט. 

 מהפרויקטים הנ"ל.  דכל אחעבור   Shop Drawingsיש להגיש  •

שבוצעו במלואם    פרויקטיםהצגת    באמצעות  ף דלעילבתנאי הסעמידה  להוכיח    ניתן •

)ללא קבלני משנה ידי המציע  יועצים חיצוניים  על  או לחילופין, באמצעות  (;  וללא 

קבלני באמצעות  בחלקם,  או  במלואם  בוצעו,  אשר  ו/או    וספקי  פרויקטים  משנה 

  מול מזמין העבודות   ישירות  יועצים חיצוניים של המציע, ובלבד שהמציע התקשר

 . ו את הפרויקטבעצמ  יהלונ

 ניתן להגיש המלצות בכתב לכל פרויקט לצורך בחינת איכות ההצעה.  •

פרויקטים אלו    ;(3מסמך א')על גבי  פרויקטים בלבד במענה לתנאי הסף   3יש להגיש  •

 במסגרת ניקוד האיכות. גם ייבחנו 

 במועד הגשת ההצעות במכרז, המציע עומד בתנאים הבאים:  .15.3

העובדת   , הכוללת עובד שכיר אחד לפחות , ח מחלקת תכנון ופיתו  בעל  .15.3.1
מחשב )   תיב"מ בשיטת   בעזרת  או    SOLIDWORKSבתוכנת    ( תכנון 

- הכנת מוק ו יכולת יצירת הדמיות בתלת מימד  בעלת  מקבילה,  תכנה  
 . אפ 

ש בעל   .15.3.2 עובד טכנאים    2הכולל  רות  י מערך  )יחסי  מעביד(  - שכירים 

במציע  לפחות  המועסקים  לפחות,   12,  התמחות   חודשים    בעלי 
 . מערכות שליטה ובקרה ו ות מכניות, אלקטרו מכניות  בתחומי מערכ 

 להלן.   17בסעיף    כמפורט   מציעים   בכנס   השתתף  .15.4

ציבוריים,   .15.5 גופים  עסקאות  חוק  ולפי  דין  כל  לפי  הנדרשים  האישורים  למציע 
 י מס במקור. , לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכו 1976- תשל"ו 

המציע נרשם למכרז במועד וקיבל את מסמכי המכרז, בהתאם להוראות לסעיף   .15.6
 להלן.   16
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 רישום למכרז  

להשתתף   .16 במשרדי  המעוניינים  יירשמו  דוא"ל:    המזמינה במכרז,  באמצעות  או 
efrat@thekotel.org    עד למועד האחרון      ( 02-6260969'  טל ב )יש לוודא את קליטת המייל

בסעיף   כאמור  למכרז,  כאמור לעיל   5לרישום  שנרשמו  מציעים  חוברת    .  את  יקבלו 
במועד הרישום ימסור המציע ו/או מי מטעמו לנציג    המכרז )בעותק פיזי או דיגיטלי(. 

למכרז   המזמינה  הרישום  טופס  את    ( 1) ' א מסמך    וסח בנ   את  להוריד  )ניתן  זו  להזמנה 
במועד הרישום(, הכולל את פרטי    המזמינה הטופס מאתר האינטרנט או לקבלו מנציגי  

המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. הרישום למכרז הינו חובה ומהווה  
למכרז   יירשם  שלא  מציע  סף.  שאלות   במועד תנאי  לשלוח  ו/או  בו  להשתתף  יוכל    לא 

 . הבהרה במסגרתו 

 כנס מציעים 

ומהווה תנאי סף    הינה חובה לעיל     5במועד הנקוב בסעיף   בכנס המציעים   ההשתתפות  .17
 להשתתפות במכרז.  

   . לובי הכניסה למנהרות הכותל המציעים הינה:    כנס נקודות הכינוס של  

ו/או קיבל    אצל נציג המזמינה   באחריות מציע המשתתף בסיור המציעים לוודא כי נרשם 

 אישור בכתב בדבר השתתפותו בסיור המציעים.  

הגש  באמצעות  למכרז  להירשם  יהיה  ניתן  הסיור  של  במעמד  פיזית  ההרשמה  ה  טופס 

 (. ( 1מסמך א') ) 

על המציעים לעקוב אחר הודעות בעניין כנס המציעים, המתפרסמות באתר האינטרנט  

 של המזמינה.  

 פרטי ההצעה 

הצעה   .18 תו כל  על  למכרז  לעיל  גש  יכונה  ההצעה  )מגיש  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי 
 " כל  המציע ולהלן:  כאשר  במכרז "(,  הנדרשים  והאישורים  שם    המסמכים  על  יהיו 

   במפורש.   אחרת,   התירו סעיפי המכרז אלא אם    , על בסיס ניסיונו ו   המציע בלבד 

והפרטים  .19 המסמכים  כל  את  ההצעה  תכלול  לעיל,  מהאמור  לגרוע  הנדרשים    מבלי 

 להלן.   21בהתאם לסעיף  

בסעיף   .20 לאמור  הסתייגות    47בכפוף  כל  וכן  תוספת  ו/או  שינוי  ו/או  השמטה  כל  להלן, 
באי אילו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או    המציע אשר ייעשו על ידי  

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה.   המזמינה ל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי  בכ 

   מסמכי ההצעה 

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:   .21

 ; ( 2') א מסמך    – טופס הגשת ההצעה   .21.1

 ; ( 3') א מסמך    – עמידה בתנאי סף ולצורך ניקוד האיכות  תצהיר להוכחת   .21.2
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,  כדין   וסעיף וחתום   הוא מלא בכל סעיף ש כ   - )ההצעה הכספית(    כתב הכמויות  .21.3

 ; ( 4מסמך א')   –   להלן   24.2במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף  

חוק   .21.4 על  ושמירה  מינימום  שכר  תשלום  זרים,  עובדים  העסקת  בדבר  תצהיר 
 ; ( 5') א מסמך    - שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

 ; ( 6א') מסמך    - לוונטי למציע(  אישור זכויות החתימה בתאגיד )ככל שר  .21.5

   ; ' ב מסמך    -   כשהוא חתום בסופו הסכם ההתקשרות   .21.6

, לרבות  1976  - האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .21.7
 ; הול ספרים ואישור ניכוי מס במקור אישור ני 

21.8. Shop Drawings  , עבור כל אחד מהפרויקטים  נוסף  רלבנטי  וכל מידע    המלצות
המצי  ע שהציג  להוכחת  בסעיף  ע  הקבוע  הסף  בתנאי  לצורך  לעיל   15.2מידה   ,

 . בחינתם וניקוד האיכות 

המציע  .21.9 פירוט    פרופיל  את  לקוחות   , ניסיונו הכולל  תיקי    רשימת  ופרויקטים, 

 . לצורך ניקוד האיכות הנדרש  עבודות, המלצות וכל מידע אחר  

תיק  .21.10 חיים,  מיד   קורות  וכל  הצוות  עבודות  איכות  ניקוד  לצורך  נוסף    המוצע ע 
 . להלן(   54.1)סעיף  

על   יתר   כל  .21.11 לכך  המיועדים  במקומות  וחתומים  מלאים  כשהם  המכרז  - מסמכי 
החתימה המוסמכים מטעמו ומאומתים כדין )ככל הנדרש(, בצירוף    די מורשי י 

על  הבהרה  מענה לשאלות    , הודעות למציעים  כנס מציעים חתומים  ופרוטוקול 
 (;  המזמינה על ידי  )ככל שהופצו  ידי המציע  

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר, כדלקמן:  

 אין חובה לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.   -

( ובנספחיו, ואולם  ' ב מסמך  למלא את הפרטים החסרים בהסכם ) אין צורך   -
 המיועד לחתימת הספק.   ם, במקום של ההסכ   חובה לחתום בעמוד האחרון 

חתימה    וככל שנדרש אימות   ( 6) ' א –   ( 2) ' א מסמכים  יש לחתום ולמלא את   -
 לאמת כדין.    – 

ידי    מענה לשאלות הבהרה ככל שהופצו על יש לחתום על הודעות למציעים ו  -
 , במקום המיועד לכך. המזמינה 

כתנאי  .22 מוגדרת  אינה  כי הגשת המסמכים  יובהר  בהצ - למען הסדר הטוב  לא  סף  זו.  עה 
אי   צירף  להצעתו  שמולאו  - מציע  מבלי  שהגישם  או  לעיל,  המפורטים  מהמסמכים  אלו 

של   המכרזים  ועדת  תהא  מילויים,  באופן  פגם  שנפל  או  הפרטים  כל    המזמינה בהם 
 " המכרזים )להלן:  " ועדת  או  לשיקול הוועדה "  בהתאם  רשאית,  הבלעדי  - "(  דעתה 

השלמת  את  לבקש  או  ההצעה  את  לפסול  החסרים   והמוחלט,  להתעלם    המסמכים  או 
מבלי שיהיה בכך כדי להביא לשינוי מסמכי    מפגמים שאינם מהותיים לפי שיקול דעתה 

 . המכרז ו/או כדי להשית על המזמינה חיובים כלשהם 
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 הגשת ההצעות 

הפרטים   .23 בצירוף  ההצעות,  בסעיף  את  המפורטים  להגיש    21והמסמכים  יש  לעיל, 
  1  , קומה מחלקת רכש ומכרזים ,  המזמינה , לתיבת המכרזים שבמשרדי  במסירה ידנית 

שטראוס   הכות בבית  המערבי שברחבת  וזאת בירושלים   ל  להגשת    ,  האחרון  למועד  עד 
לפני המועד האחרו   לעיל.   5הצעות, כמפורט בסעיף   ן  הכניס המציע לתיבת המכרזים, 

שהוגשה  הצעתו  ביטול  בדבר  הודעה  הצעות,  מתוקנת    להגשת  הצעה  ו/או  למכרז 
המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז, יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל  

ה בו לא תימצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים במועד האחרון  מקר 
משך תקופת ההצעה, ללא זכות    להגשת הצעות, תחייב ההצעה הקודמת את המציע לכל 

 חזרה כאמור לעיל. 

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה   .24
 מעטפות סגורות באופן הבא:   2" ולתוכה יוכנסו  11/20ז מס'  מכר "   - , עליה יצוין וחתומה 

הה  .24.1 מסמכי  כל  את  תכיל  אשר  ראשונה  אך  מעטפה  ההצעה  זמנה,  למעט 
 ". 1מעטפה מס'    –   11/20מכרז מס'    "   - . על המעטפה יצוין הכספית 

את   .24.2 תכיל  אשר  שנייה  )מסמך  מעטפה  בלבד  הכספית  ועליה  ( 4) ' א ההצעה   ,)
 ". 2מעטפה מס'    –   11/20מכרז מס'  יצוין " 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על אף   .25
לעי  על פי שיקול דעתה,    המזמינה ל,  האמור  רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, 

 . נרשמו למכרז במועד בהודעה למציעים אשר  

תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא    המזמינה  .26
בהתאם לתנאי המכרז, או לקבלה למרות הפגמים שנפלו בה ולמרות האיחור בהגשתה,  

 עדי. דעתה הבל - ל הכל לפי שיקו 

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד   .27

ל  ועד  הנ"ל  למכרז  המיועדת  המכרזים  לתיבת  הוכנסה  סגירת    90- בו  מועד  לאחר  יום 
או    המזמינה המכרז.   כולה  הצעתו,  תוקף  הארכת  את  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא 

 ידה. חלקה, עד למועד אשר ייקבע על  

הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז,    בהגשת  .28
וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא    מתן השירותים הבין את תהליך  

כלשהו   לפרט  מודע  היה  לא  כי  מנוע מלטעון  יהיה  המציע  זה.  בסיס  על  והגיש הצעתו 
 במכרז ו/או לתנאיו. 

א מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות את דיני המכרזים  המציע כי הו   בנוסף, מצהיר  .29
החל  הרישום  דרישות  כל  לרבות  בישראל,  הזוכים  החלים  ו/או  המשתתפים  על  ות 

 במכרז.  

תקנה    - כמו  .30 בדרישות  עומד  הוא  כי  המציע  מצהיר  המכרזים,  6כן,  חובת  לתקנות  )א( 
 . 1993- התשנ"ג 
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או צו  וע לו שיהיה מנוע מלבקש צו מניעה ו/ בהגשת הצעתו במכרז מאשר המציע כי יד  .31

כ  זה,  צו שיפוטי אחר בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז  כל  ו/או    המזמינה נגד  ביניים 
ו/או מי מטעמה, בכל עת שהיא )ולרבות, אך לא רק, כנגד זכיית מתמודד אחר במכרז(,  

 וכי הוא מוותר לחלוטין על זכות זו, ככל שישנה. 

,  1992- לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב   ( 15תיקון התשס"ג )מס' מציע העונה על דרישות  .32
יגיש אישור של רואה  עידוד נשים בעסקים,  ון ותצהיר, שלפיו העסק הינו  חשב - לעניין 

 בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק. 

ב  .33 ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכה  שהוא,  וסוג  מין  מכל  הוצאה  מכרז,  כל 
ו/או שיפוי מאת    אשר ד,  על המציע בלב   תחול  פיצוי  יהיה זכאי לכל  בגין    המזמינה לא 

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

 הבהרות ושינויים 

אותו לגב' אפרת  שאלות הבהרה מטעם מתמודדים שנרשמו למכרז במועד, ניתן להגיש   .34
בדוא"ל:   ל ,  efrat@thekotel.orgגינזבורג  בסעיף  עד  הקבוע  שולח    לעיל   5מועד  )על 

כל תשובה שתינתן על ידי    (. 02- 6260969  ': לות ההבהרה לוודא קבלת המסמך בטל שא 
תהא תקפה רק אם ניתנה בכתב. העתק שאלות ההבהרה ותשובותיהן יופצו    המזמינה 

 לכל המציעים אשר נרשמו למכרז, ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

שומרת    המזמינה , בהתאם לטבלה שלהלן בלבד.  Wordגשנה בקובץ  בהרה תו שאלות ה  .35
וראות סעיף  לא לבחון ולא לתת מענה לשאלות אשר יוגשו שלא בהתאם לה ש על זכותה  

 זה:  

)כשמו   מס' המסמך  שם 

ו/או   ההזמנה  במסמכי 

 ההסכם(  

 השאלה  מספר הסעיף

    

פרשנ  .36 ו/או  הסבר  לכל  תוקף  כל  יהיה  לא  כי  בזאת  לשאלות  מובהר  תשובה  ו/או  ות 
 פה. - הבהרה, אשר ניתנו בעל 

נקבע זוכה במכרז, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או הסתמכות   .37
או   דיון  פרטיכל,  פרסום,  הבנה,  הצעה,  מצג,  התחייבות,  הבטחה,  מידע,  על  בהתבסס 

בעל  ובין  בכתב  בין  המכרז,  להליכי  מחוץ  שנעשו  לפני  - הצהרה  בין  הזוכה  פה,  שנקבע 
 ין לאחר שנקבע.  במכרז, לרבות במסגרת הליכי המכרז וב 

רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בין אם ביוזמתה    המזמינה  .38
,  המזמינה ובין אם לאור שאלות ההבהרה ורק המסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי  

את   כאמור,  המזמינה יחייבו  והתיקונים  השינויים  ממסמכי  .  נפרד  בלתי  חלק  יהיו 

 כרז ומתנאיו.  המ 

י תנאי כלשהו מתנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים שנרשמו  שינו  .39
)   למכרז במועד,  ,  ( ( 1) ' א מסמך  על פי פרטי אנשי הקשר שנמסרו על גבי טופס הרישום 



 

9 

 

לבדוק באופן שוטף את ההודעות  יובהר כי באחריות המציעים  וכן באתר האינטרנט.  

הודעות אלה יהיו חלק    . , ככל שתהיינה המזמינה המתפרסמות באתר האינטרנט של  
 .  בלתי נפרד מתנאי המכרז 

אי   .40 ו/או  השונים  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  תימצא  בו  מקרה  בכל  ספק,  הסר  למען 
מציע לא תהיה  המחייבת. ל   את הפרשנות   המזמינה בהירות לגבי מסמכי המכרז, תקבע  

כל טענה ו/או תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי  
קבעה    המזמינה  לא  כ   המזמינה כאמור.  לפרשנות  פרשנות  עדיפות  שתינתן  הרי  אמור, 

 . המזמינה המטיבה עם  

ו לחלקי  אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז א  .41
הא בכך כדי לפגוע  סעיפים במסמכי המכרז, או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא י 

ן; זולת אם החליטה  בשאר מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניי 
כי עקב ביטול או צמצום כאמור, יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל    המזמינה 

 את המכרז.  

בא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית  אמור לעיל, הו מבלי לגרוע מה  .42
המכרז   מסמכי  מהוראות  מהוראה  חלק  או  הוראה  כי  ערכאה  אותה  ידי  על  ונפסק 

טלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת,  פסולה, מבו 
ביותר   על מנת  יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה  הנדרשת 

 שתוסיף לעמוד בתוקפה. 

 בחינת ההצעות ותיקונן  

ידי   .43 על  תיעשה  הזוכה,  ההצעה  לבחירת  ההצעות  ועדת    המזמינה בחינת  באמצעות 
 " )להלן:  המכרזים"  המכרזים  " ועדת  להסתייע  הוועדה ו/או  רשאית  תהא  הוועדה   .)"

ביועצים מקצועיים  בין היתר,  ,  מטעמה   ועיות וועדות מקצ   וועדות משנה   , בבדיקותיה, 
 . ת ההצעות לעניין ניקוד איכו לרבות במפורש וועדה מקצועית  

ועדת המכרזים   .44 ידי  על  ייבחנו  זו,  בהזמנה  רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים 
 להלן.   51.1  וידורגו על ידה על פי המפורט בסעיף 

לעיל,   .45 באמור  לפגוע  הצעתם,    המזמינה מבלי  בפרטי  המציעים  עם  לדון  רשאית  תהא 
נו ל  הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמציעים  רצו דרוש  לשביעות  וכן  ספות  המלא,  נה 

  המזמינה להתיר למציעים או למי מהם לתקן את הצעותיהם, לפי קווים מנחים שתקבע 
 בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. 

די לחייב את ועדת המכרזים לנהל  למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כ  .46
להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או    לאפשר למציע   מו"מ כאמור, כדי 

 כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. 

במסמכי   .47 המציע  שיעשה  הסתייגות  כל  ו/או  מחיקה  הוספה,  שינוי,  של  מקרה  כל  לגבי 
קול דעתה  הדרכים הבאות, על פי שי רשאית לפעול בכל אחת מ   המזמינה המכרז תהיה  

 הבלעדי: 

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;  .47.1
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ו  .47.2 מהשינויים  שינויים  להתעלם  בה  נעשו  לא  כאילו  המציע  הצעת  את  לראות 

ישית  כלל  ומבלי שהדבר  הוראות מסמכי המכרז  יביא לשינוי  , מבלי שהדבר 
 ; על המזמינה חיובים כלשהם 

ן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  מציע לתק לדרוש מה  .47.3
,  המזמינה לשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת  

 לפסול את הצעתו;   המזמינה רשאית  

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה   .47.4
 על עקרון השוויון בין המציעים. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות סופר / טעות    בזאת כי   מסכימים   המציעים  .48

באופן   והן  נקודתי  באופן  הן  להצעתם,  שתצורף  הכספית  בהצעה  שתתגלה  חשבונית 
 החישוב הכללי של ההצעה ולא תישמע כל טענה לעניין זה. 

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית   .49
ו   ומת מהות לע  או בשל חוסר התייחסות מפורטת  ההצעה  דעתה,  שיקול  פי  על  תנאיה, 

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

ה  .50 רשאית  ההצעות,  בחינת  משלבי  שלב  ולדרוש  ו בכל  המציע,  נציגי  עם  להיפגש  ועדה 
 דעתה.  - , הכול לפי שיקול הצעה פרטים נוספים לגבי ה 

 אומדן  

כל  זכותה לערוך אומדן לשווי ההתקשרות וכל חלק הימנו, לרבות    שומרת על המזמינה   .51
- מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה על .  "( האומדן )להלן: "   רכיב בכתב הכמויות 

פי דין, תהא המזמינה רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות  - פי מסמכי הזמנה זו ועל 
נסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין  המציעים וכל חלק מהן, ביחס לאומדן, ואף ב של  

ביותר )או חלקים ממנה( לבין האומדן )וכל חלק ממנו(, לנקוט בכל אחת  הזולה ההצעה 
 דעתה המוחלט: - פי שיקול - מהפעולות המפורטות להלן, הכל על 

בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע,    לבצע  .51.1
 ככל שנדרש; 

 של פער משמעותי; ה במכרז, חרף קיומו  לבחור את ההצעה הזוכ  .51.2

לפיצוי   .51.3 במכרז  הזוכה  זכאי  יהא  לא  כאמור  ובמקרה  המכרז,  את  לבטל 
 כלשהו; 

משא  .51.4 חלק  - לנהל  וכל  הזוכה  ההצעה  בין  הפער  את  להפחית  במטרה  ומתן 
 לבין האומדן; ממנה,  

 להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות;  .51.5

ם המקצועי מטעם המזמינה  שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר, באם הגור  .51.6

 ה תכסיסנית; קבע כי מדובר בהצע 
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המציעים   .51.7 קבוצת  בין  או  המציעים,  בין  נוסף  תחרותי  הליך  לקיים 

ותיהם  שהצעותיהם נמצאו נמוכות מהאומדן, או בין קבוצת המציעים שהצע 
מהאומדן   שלילי(  או  )חיובי  סביר  בפער  דעתה    – נמצאו  שיקול  לפי  הכל 

 המקצועי של הוועדה. 

פיו  - סר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה על ן ה למע  .52
אין   וכן  זו,  הזמנה  הוראות  ליתר  בהתאם  המזמינה  בזכויות  לפגוע  ו/או  לגרוע  כדי 

לגרוע  כדי  אלו  לתקנות    בהוראות  המזמינה בהתאם  ו 1)א 21מזכויות  לתקנות  23- (  )א( 
התשנ"ג  המכרזים,  המ 1993- חובת  ומזכויות  על ,  תהא  - זמינה  שהמזמינה  באופן  פיהן, 

על  שיקול - רשאית  שהג - פי  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי  הצעות  דעתה  ישו 
ח  כספית  הוועדה, הצעה  ידי  על  שתיקבע  הסופית  המציעים  מקבוצת  או  וזרת  כשרות, 

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

 לבין האומדן. 

ומסכימים לסמכויות המזמינה   .53 מודעים  הם  כי  בזאת  ומתחייבים  המציעים מצהירים 
הפעלת  - על  עם  בקשר  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  בזאת  מוותרים  והם  זה,  סעיף  פי 

 סמכויותיה של המזמינה כאמור. 

 אמות מידה לבחינת ההצעות 

על  .54 תתבצע  הזוכה  ההצעה  הבאים - בחירת  המשקלות  הכוללים  פי  איכות ,  יים  רכיבים 
, וזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לשנות את המשקלות לפני המועד  וכמותיים 

 האחרון להגשת הצעות, תוך פרסום הודעה על כך: 

יחסי של    - ההצעה   איכות  .54.1 על    %60משקל  לאיכות ההצעה אשר תקבע  יינתן 
 בסיס הקריטריונים שבטבלה דלהלן: 

ניקוד   ג ו אמת המידה לדיר  # 
מרבי  

)באחוזים  
ון  מהצי 

 הסופי( 

בתנאי  שהוצגו להוכחת עמידה    פרויקטים ה איכות שלושת  בחינת    . א 
 לעיל.    15.2הקבוע בסעיף  סף  

מהפרויקטים,   התרשמות  תכלול  ,  הפרויקטים מורכבות  הבחינה 
עבודות  מזמיני  עמידות   המלצות  בע"פ(,  ו/או  אמינות )בכתב   ,  ,

   . וכיוצ"ב קלים  , שימוש בחומרים  תפעול פשטות  

30 

 לביצוע הפרויקט.    מוצע ה צוות  התרשמות מה   . ב 

העבודות   לביצוע  המוצע  הצוות  פרטי  את  להצעתו  יצרף  המציע 
, תיקי עבודות  מושא מכרז זה, בצירוף קורות חיים של חברי הצוות 

 .  וכיוצ"ב 

ידי חברי הצוות   יינתנו באופן אישי על  השירותים מושא מכרז זה 
 המוצע. 

ו/או בניקוד    ות המוצע במסגרת ההצעה ן בהגשת הצו מובהר כי אי 
לגרוע מזכותה של המזמינה לדרוש את החלפת מי  שיינתן לו  , כדי 

בין   דעתה,  שיקול  לפי  נוספים  גורמים  הוספת  ו/או  הצוות  מחברי 

10 
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 .  %40  - ההצעה הכספית  .54.2

המציע  .54.2.1 מ   על  ) להציע  חדשים  בשקלים  נקוב  ביחס  "מ מע   כולל   לא חיר   )
 ( הכמויות  בכתב  ורכיב  רכיב  א') לכל  והן    –   ( ( 4מסמך  יחידה  הן מחיר 

בכל מקרה של סתירה    מחיר לתכולת כל שורה )מכפלת מחיר בכמות(. 
לתכולה  והמחיר  ליחידה  המחיר  הכמות(   בין  המחיר    –   )מכפלת  יגבר 
המחיר לתכולה בכל שורה ובכתב    ליחידה והמזמינה רשאית לתקן את 

 ותו. הכמויות בכלל 

רכיב   לכל  ביחס  המוצע  כל  המחיר  לביצוע  ומוחלט  סופי  מחיר  יהיה 
  כתב הכמויות תכולת העבודה הכרוכה באותו רכיב )בהתאם לתיאור ב 

  וביתר מסמכי המכרז( ובגין קיום כל התחייבויות הזוכה על פי ההסכם. 
, וכן כל עלות  במתן השירותים ות  יכלול את כל העלויות הכרוכ המחיר  

 ישירה ו/או עקיפה אחרת. 

 הצעתו תיפסל.   –   ככל שלא מילא המציע רכיב מרכיבי כתב הכמויות  .54.2.2

ביותר  .54.2.3 הזולה  פי    ההצעה  הכמויות רכיבי    סכום על  )מכפלות    כתב 

  ( בכתב הכמויות האחרונה השורה   –  " "סה"כ ; שורת  המחירים בכמויות 
ניקוד    יתר ההצעות תקבלנה .  ב זה( )ברכי   40ציון  תקבל    ( ( 4מסמך א') ) 

לכל הצעה גבוהה    יותר ב באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין ההצעה הזולה  
 .  ממנה 

את    יובהר  .54.2.4 תכלול  הכספית  ההצעה  למציע  מלוא  כי  המגיעה  התמורה 
השירותים  אספקת  כל  והדוכנים   בגין  לרבות  ו/או  ,  ישירה  הוצאה 

תישמע   ולא  יהא,  אשר  יהא  שהוא,  תשלום  וכל  מצד  עקיפה  טענה  כל 
 הזוכה במכרז לעניין זה.  

  , למעט מילוי המחירים וחתימה על אין לערוך כל שינוי בכתב הכמויות  .54.2.5

 .  כתב הכמויות במקום המיועד לכך 

במהלך   עת  בכל  ובין  במכרז  הזוכה  מול  ההסכם  לחתימת  כתנאי 
 תקופת ההתקשרות. 

 ידו. ים נוספים שבוצעו על  ומפרויקט   , ניסיונו התרשמות מהמציע   . ג 

התרשמות   תכלול  לקוחות  מ הבחינה    פרויקטים המציע,  מגוון 
 וכיוצ"ב. )בכתב ו/או בע"פ(    , המלצות , תיקי עבודות שבוצעו על ידו 

10 

 ( 2018-2019ממוצע לשנים    נתונים פיננסיים )מחזור הכנסות   . ד 

ממוצע   שנתי  הכנסות  מחזור  בעל  והכנס מציע  מע"מ  כולל  ות  )לא 
מקרקעין(   בין  ממכירת  של  ל   2,000,000בהיקף    2,999,999  - ש"ח 

 יקבל נקודה אחת.    –   ש"ח 

ש"ח בגין   מיליון  )מעל    –   כל  נוספת  ש"ח    3נקודה  נק',    2  – מיליון 
 (.  עד לניקוד המרבי   נק', וכן הלאה   3  – מיליון ש"ח    4מעל  

10 

 60 איכות ההצעה   ניקוד   סה"כ  
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נוסף   .54.3 שיקול  כל  בחשבון  להביא  תהיה רשאית  הוועדה  לעיל,  על אף האמור 

 ו/או אחר שתמצא לנכון. 

צעות, ציוני סף לכל אחד מהרכיבים  הוועדה תהא רשאית לקבוע, לפני המועד להגשת ה  .55
ידי ועדת המכרזים כלל,  - , כאשר הצעה שלא תעבור אותם לא תיבחן על לחלקם הנ"ל או  

 להלן.    56וזאת מבלי לגרוע מציון הסף המינימלי שנקבע בהתאם להוראות סעיף  

 כרז  הליכי בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במ 

 בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן:  .56

 :  עמידה בתנאי סף   –   א'   שלב  .56.1

בשלב זה יבדקו המסמכים    - הסף  - בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי  .56.1.1
לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף    מנת - ידי כל מציע על - שהוגשו על 

מכים  שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהינה כוללת את כל המס 
 והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו. 

רשאית   .56.1.2 לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 
ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  
לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים  

שבהצעת  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  הנתונים  ו/או  ו/או  ו 
רשאית   וכן  בה  שאינם    מינה המז המפורטים  מפגמים  להתעלם 

 דעתה הבלעדי. - מהותיים, לפי שיקול 

 :  איכות ההצעה   –   שלב ב'  .56.2

, כאשר  תיבדק איכות ההצעה של המציעים אשר עברו את שלב א' לעיל  .56.2.1
  התאם לקריטריונים המופיעים בסעיף בתום שלב זה ינוקדו ההצעות ב 

 .  לעיל   54.1

ההצעה,  .56.2.2 איכות  בחינת  ו   במסגרת  המציעים יכול  מטעמם   יוזמנו    ומי 
ניסיון  , לשם הצגת  בקרן לראיון   קודמים,  פרויקטים  ההצעה,  המציע, 

 חברי הצוות וכו'. 

(. מציע שיקבל  הסופי )מתוך הציון    40%המינימאלי הינו  ציון האיכות   .56.2.3
 ולא יעבור לשלב הבא.   שלב זה, יפסל ב   40%- ציון איכות נמוך מ 

מקום בו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף   .56.2.4
הסף    המזמינה שומרת    , לאיכות  שציון  להצעות  לאפשר  זכותה  על 

 , להתמודד ולעבור לשלב הבא. %30- לאיכות שלהן מעל ל 

 :  ההצעה הכספית –   ' שלב ג  .56.3

עטפת  לאחר ניקוד המציעים כאמור לעיל, תפתח ועדת המכרזים את מ  .56.3.1

 מינימאלי.  ההצעה הכספית של המשתתפים אשר עמדו בציון האיכות ה 
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)או מי מטעמה(   .56.3.2 על ועדת המכרזים    פי שיקול דעתה, לדון עם - רשאית, 

המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  
- הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על 

 ליה כאמור. והצעתו במסגרת שיקו   מנת לבחון את המשתתף 

 הזוכה 

( וציון  60%ציון האיכות ) הזוכה במכרז ייבחר על פי הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של   .57
 (. 40%ההצעה הכספית ) 

לפי    המזמינה  .58 הכל  ההצעות,  מן  אחת  באף  לבחור  שלא  רשאית  המכרזים,  ועדת  ו/או 
ייה בתנאים ללא חובת  שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן רשאית היא להתנות את הזכ 

וייבצ  וכן רשאית היא לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה  ר  הנמקה 
ו/א  עבודתו  את  להשלים  שמקורה  מהזוכה  בין  שהיא  סיבה  מכל  וזאת  בה  להתחיל  ו 

 .  במזמינה במציע ובין שמקורה  

תהיה    לגרוע מבלי   .59 ההצעות,  בדיקת  לאחר  לעיל,  לא   המזמינה מהאמור  אך    רשאית, 
לקבוע  את    חייבת,  לשפר  זו  ולאפשר למציעים בקבוצה  את קבוצת המציעים הסופית, 

הוגשו   אשר  ההצעות  את  לשפר  ו/או  להוזיל  מטרה  מתוך  היתר  בין  וזאת  הצעותיהם, 
(. במסגרת ההליך, יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי,  Best & Final)הליך  

סופית משופרת שתחליף    המכרזים הצעה   , להגיש לתיבת במועד שתקבע ועדת המכרזים 
הצעה   הראשונה  הצעתו  תהיה  נוספת,  הצעה  מציע  הגיש  לא  המקורית.  הצעתו  את 

 סופית. 

ה   המזמינה  .60 את  ולהזמין  יותר,  או  אחת  בהצעה  לבחור  כול שירותים רשאית  כל    ם ,  או 
שם מתן  ל , מכל אחד מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד  ם חלק מה 
בין מספר מציעים, והכול לפי    שירותים ו/או לפצל את ה   הם ו/או כל חלק מ   ים השירות 

ביותר מהצעה אחת, יבצע כל זוכה את   המזמינה בחרה   דעתה המוחלט והבלעדי. - שיקול 
 . המזמינה החלק שהורתה לו  

תחתיו,   .61 חדש  מכרז  להוציא  ו/או  המכרז  את  לבטל  אף  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 
מ ובכל   למי  תהא  לא  ו מקרה  טענה  כל  של  / המציעים  החלטתה  עם  בקשר  תביעה  או 

 ועדה, באשר תהיה. ו ה 

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש   .62
כי המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או  

את  שולל  להוליך  הייתה  שג ו ה   שכוונתו  ידי  על  במת ועדה  שנעשו  ידי  יאות  על  או  כוון 
תכסיסים בלתי הוגנים, ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או  

 על הנחות בלתי נכונות ו/או במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים. 

קבלת   המזמינה  .63 לאחר  הניתן  ככל  סמוך  המציעים,  לכלל  ותודיע  הזוכה  על    תחליט 
על החלטת  כי  ההחלטה,  איננה מתחייבת לקבל את ההצעה    המזמינה ה. מובהר בזאת 

וכי   במלואה  הצעה  או  אחרת  הצעה  כל  או  ביותר  את    המזמינה הזולה  לבטל  רשאית 
 המכרז מכל סיבה שהיא.  

המוסמכים    המזמינה החלטת   .64 הגורמים  בידי  וחתומה  בכתב  מציע תהיה  עם  להתקשר 
, כל עוד לא נחתם הסכם  זמינה מ ה ייה לא תחייב את  . הודעת הזכ המזמינה לכך מטעם  
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של   רצונה  לשביעות  מחייב  כ המזמינה התקשרות  המצורף  ההסכם  בנוסח  .  ' ב מסמך  , 

ובין בעל  פה, לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה  - שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב 
כלפי    המזמינה לבין   מניעות  או  השתק  טענת  כל  יקנו  ועדת    המזמינה ולא  כלפי  ו/או 

 המכרזים. 

למשך  ות  הצע  .65 בתוקף  תשארנה  במכרז  זכו  ההודעות    90שלא  לאחר  נוספים  ימים 
למציעים. בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם  

 "(. זוכה חליפי מכל סיבה שהיא )להלן: " 

סי  .66 מכל  וזאת  התקבלה,  שהצעתו  מסוים  מציע  הצעת  שתתבטל  בין  במקרה  שהיא,  בה 
חייבת להתקשר עם המציע    המזמינה הסכם ובין לאחר מכן, לא תהא  לפני שנחתם אתו  

 הבא אחריו או עם כל מציע אחר. 

ימים ממועד ההודעה    7כתנאי לחתימת המזמינה על ההסכם יגיש הספק למזמינה בתוך   .67
חברת  להסכם חתום על ידי    נספח ג' על זכייתו במכרז את אישור קיום הביטוח בנוסח  

גורם רלבנטי מטעמו לפי    פחיו חתומים על ידי המציע וכל הביטוח וכן את ההסכם ונס 
 העניין.  

רשאית   תהא  לעיל,  מהתחייבויותיו  אלו  באי  יעמוד  לא  במכרז  והזוכה    המזמינה היה 
על   הודעה  לזוכה  שניתנה  וזאת לאחר  לזוכה,  בכתב  בהודעה  במכרז  זכייתו  לבטל את 

המע  את  לתקן  נדרש  הוא  להוד פיה  בהתאם  פעל  לא  והזוכה  הזמן  וות  ובמסגרת  עה 
 שקבעה. 

תהא   .68 לעיל,  כאמור  הזכייה  דין    המזמינה בוטלה  בכל  לה  המוקנה  סעד  לכל  זכאית 
 ובמסמכי המכרז.  

בוטלה הזכייה במכרז על ידי בית משפט מוסמך מכל סיבה שהיא, המציע הזוכה יהא   .69
בגין   רק  ידי    השירותים שסיפק זכאי לתמורה  על  ביטול ההתקשרות  למועד  עד  בפועל 

בגין האמור    המזמינה דרישה כלפי  המשפט, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או  בית  
שטרם   עתידיים  שירותים  בגין  הוצאות  הוצאת  ו/או  הסתמכות  טענת  לרבות  בסעיף, 

 סופקו בפועל. 

החלטה בטלה  בדבר המציע הזוכה כי ה   המזמינה קבע בית משפט מוסמך לאחר החלטת   .70
ות  , מתחייב המציע הזוכה להפסיק את ביצוע העבוד וכי יש להכריז על זוכה חלופי אחר 

את כל המידע המצוי אצלו, בצירוף דו"ח    לקרן )ככל שהחל בהן( ולהעביר ו/או להחזיר  
וכן לאפשר   ידו,  על  בוצעו  ידי עדכני באשר לפעולות שכבר  על    תחילת מתן השירותים 

בי  הכריז  עליו  לקיים  הזוכה  זה  ובכלל  ומסודר,  בטוח  באופן  המשפט  הוראות  ת  את 
 ההסכם הנוגעות לסיום ההתקשרות. 

 גילוי מידע במכרז 

לגלות   .71 ממציע  לדרוש  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  ועדת 
פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו,  

ענ  של בעלי  בגיל או  ענין  יש  מידע אחר שלדעתה  כל  וכן  בו,  ג'  ין  צד  לכל  לפנות  וכן  ויו 
רשאי  כן  זה.  לבחון  בעניין  דעתה  שיקול  פי  על  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  וועדת  ת 

פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד  
 לאיכות המציע. 
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נכון  .72   - מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא 

ת ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  רשאי 
, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי  לקרן ומדת לוועדת המכרזים ו/או  אחרת הע 

 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. 

ולאחר מכן התברר  זכה מציע  .73 ו/או מסר מידע    לקרן ,  נכון  כי הוא נמנע מלמסור מידע 
בלבד   רשאית  חלקי  מטעה,  מידע  מסר  מבלי    המזמינה ו/או  מעיקרה,  זכייתו  לשלול 

זכות   מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הוצאות,  החזר  ו/או  פיצוי  כל  לקבל  זכאי  יהיה  שהזוכה 
 כתוצאה מההפרה.   לקרן אחרת השמורה  

אמיתות  שומרת    המזמינה  .74 את  תבחר  בה  דרך  בכל  ולאשר  לבדוק  הזכות  את  לעצמה 
המצי  ידי  על  שנמסר  ו/או  עים המידע  אסמכתאות  לקבלת  דרישה  באמצעות  לרבות   ,

שלישיים  ומצדדים  מהמציע  כאילו  אישורים  המציעים  את  יראו  הצעות,  בהגשת   .
 . המזמינה הסכימו לביצוע הבדיקות דלעיל על ידי  

המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם    המציע חייב לעדכן את ועדת  .75
, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו  לקרן המכרזים או  יחול, במידע שמסר לוועדת  

נקבע כזוכה  ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם  ועד למועד פרסום החלטת  עד    - למכרז 
 לחתימה על ההסכם. 

מראש  .76 הסכמתם  את  המציעים  מביעים  הצעות,  למציעים    בהגשת  הצעותיהם  לגילוי 
בתקנות חובת  ון הקבועה  לזכות העי   לעשות כן בקשר   המזמינה אחרים, במידה ותידרש  

להליך משפטי הקשור למכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה    המכרזים ו/או בקשר 

 , בבחינת סוד מסחרי.  המזמינה של  

בו תהא סבורה  בהגשת הצעותיהם,   כי קיים    המזמינה מסכימים המציעים כי במקרה 
וי המידע, וזאת  רשאית להימנע מגיל   המזמינה ספק כלשהו בשאלת גילוי המידע, תהא  

 עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור. כל  

עיון ו/או צילום במסמכי ההצעה הזוכה ויתר מסמכי המכרז והליכיו, או כל חלק מהם,   .77
 )בתוספת מע"מ( מראש.   ש"ח   500ייעשה בכפוף לתשלום של  

 אחריות 

יע בקשר עם הצעתו  אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למצ   המזמינה  .78
הנוגע   בכל  לרבות  זה,  למכרז  יבוטל  בקשר  והמכרז  במידה  ולרבות  הצעתו  קבלת  לאי 

 מכל סיבה שהיא. 

זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע   .79
 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה. 

 סודיות 

בקשר או לצורך   המזמינה יימסר לו על ידי  המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע ש  .80
 פיו.  - המכרז ומתן השירותים על 

מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא   .81
 מראש ובכתב.   המזמינה בהסכמת  
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 בנוגע לשמירת סודיות.   המזמינה המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות   .82

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו    ה מינ המז כל מסמכי המכרז הנם רכוש   .83
ל  רשאי  המציע  אין  מטרה  והגשתה.  לכל  בהם  להשתמש  ו/או  אלה  מסמכים  העתיק 

מ  הודעה  קיבל  או  הצעה,  המציע  הגיש  לא  יחזיר    המזמינה אחרת.  במכרז,  זכה  לא  כי 
 . המזמינה המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי  

 הדין החל  

ינ  .84 זה  ויפורש מכרז  חובת    והל  חוק  לרבות  ישראל,  מדינת  דיני  להוראות  בהתאם 
 . 1993- , ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1992- התשנ"ב המכרזים,  

לבתי  .85 נתונה  נספחיו  על  למכרז  הנוגע  עניין  בכל  לדון  הבלעדית  המשפט  - הסמכות 
 המוסמכים בעיר ירושלים בלבד. 

הוראות מסמכי המכרז והמציעים  ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין ו  .86
ו  דבר  לכל  ייעו ייחשבו,  שקיבלו  כמי  והגשת  עניין,  הכנת  לצורך  מתאים  משפטי  ץ 

 הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז. 
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' מכרז פומבי מס
11/20 

( 1)'אמסמך   

 
   11/20מכרז פומבי מס'  טופס רישום ל 

משתתף במכרז, בהתאם  טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כ 
. עם מסירת טופס זה  המזמינה להזמנה. את הטופס יש למסור במשרדי    16להוראות סעיף  

המכרז תימסר   חוברת  המציע  הקרן(   לנציג  לאתר  הועלתה  ולא  יירשם    . )ככל  שלא  מציע 
ו  בו  יוכל להשתתף  לא  עד למועד האחרון שנקבע לרישום,  י למכרז  לשלוח שאלות    וכל לא 

 הבהרה במסגרתו. 

 

 ________________    שם המציע 

 מספר תאגיד / מספר עוסק מורשה _________________ 

 _________ __ דואר  _______________________________ כתובת מלאה למשלוח  

 כתובת דואר אלקטרוני____________________________________________ 

 _________פקס ____________  _ נייד ____________ טלפון______________ 

 : איש הקשר מטעם המציע 

 

  שם איש הקשר  _________________________ 

 

 רוני ____________________________________________ כתובת דואר אלקט 

 

 טלפון_________________ נייד____________ פקס  ____________ 

 

  


