


מכרז פומבי 
  מכרז המתפרסם בעיתונות ופתוח לכל מתפרסם בעיתונות

 .יומית ובאמצעי התקשורת האחרים
  מכרז סגור אשר אינו זוכה לפומביות מופנה  מכרז זוטא

, ספקים הרשומים בספר הקבלנים של הרשות/לקבלנים
 .המאושר על ידי מועצת הרשות וועדת מכרזים

 הליך מכרזי בסכומים אשר פטורים   –נוהל הצעות מחיר
בתוספת ₪  140,000-עומד על סך של כ 2019תעריף )ממכרז 

 .  מ"מע
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נהלי מועצה ווע י  מ ומיי   
 2018/2019 –לפר ו  נוהל הצעות מחיר / מכרז זוטא / מכרז פומבי 

  
 - נית  לקבל באמצעות הצעה אחת בדואר אלקטרוני או לפקס של    לא כולל מע"מ1000ע   כו   .1

 מנהל האגף.

 

 הצעות מחיר באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני או 2 יש לקבל -    לא כולל מע"מ5,000   - 1000 .2
באמצעות פקס של מנהל האגף, יש לקבוע מועד אחרו  להגשת הצעות לדואר האלקטרוני )הצעה 

 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(.
 
פנייה בדואר אלקטרוני  הצעות מחיר באמצעות 3  - יש לקבל   "ח לא כולל מע"מ70,300   -  5,000 .3

 יש לקבוע מועד אחרו  להגשת הצעות לדואר האלקטרוני )הצעה או באמצעות פקס של מנהל האגף
 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(.

 
יש לצרף לכל נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודות את המסמכים הבאים:       

  הסכם התקשרות על פי נוסח של הלשכה המשפטית. .א

 
 יש לצרף לדרישה להוצאת ההזמנה:

 את ההצעות שהתקבלו, בצירוף המייל / פקס שנשלח .א

 פרוטוקול המפרט את ההצעות .ב

  העתק הפנייה שנעשתה למציעים בצירוף פרטיי המייל השולח ושעת משלוח המייל. .ג
 

אם תתקבל מעטפה – הצעות שיוגשו במעטפות סגורות לתיבת המכרזים 3 ₪ - 140,601   - 70,300 .4
 מציעים או יותר. יש לקבוע מועד אחרו  להגשת 5 אם נעשתה פנייה ל-רקאחת בלבד היא תיפתח, 

 הצעות לתיבת המכרזים )הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(.
יש לצרף לכל נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודות את המסמכים הבאים:       

  הסכם התקשרות על פי נוסח של הלשכה המשפטית. .א
יש לצרף לדרישה להוצאת ההזמנה: 

 את ההצעות שהתקבלו  .א

 פרוטוקול המפרט את ההצעות. .ב

בצירוף פרטיי המייל השולח ושעת משלוח המייל.  העתק הפנייה שנשלחה למציעים .ג
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 נוהל הצעות מחיר/ הזמנה לה תתפות במכרז: 
תנאי ה ף 
 אי ורי   י  לצרף להצעה 
 רכי  לבחירת ההצעה הזוכה  
 הוראות ב בר מילוי ההצעה 
   מוע  הג ת ההצעה 
 א  ה יור , ר ות או חובה–מוע   יור  בלני  להבהרת ה רי ות

 בעת הפיר ו , י  לציין המוע , הינו חובה
 המפרט הטכני  ותנאי , תנאי המכרז, הג רת העבו ה: הצעה כוללת

 . תנאי  כלליי : המכרז
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  תנאי הסף  מסייעים לועדת המכרזים לערוך ניפוי ראשוני של
 .ההצעות

אי  אפשרות  , משנקבעו ופורסמו, תנאי הסף קשיחים
 .    לשנותם

כישורים ויכולת  , מדובר בתנאים המוכיחים ניסיו  מוכח
 :לדוגמא, רישיונות ואישורים, כלכלית

 (  'מומחים וכד, קבלנים)רישום בפנקסים •
 ותק בשנים וניסיו  בביצוע העבודה הנדרשת  •

 המלצות  •

 ערבויות בנקאיות  •

   יכולת כלכלית•
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סיווג  : בדיקת התנאים המקדמיים שנקבעו במכרז  : עמי ה בתנאי  ף
 .'ניסיו   וכו, רכישת המכרז, עמידה  בתנאי סף, השתתפות בסיור, קבלני

הצעה שאינה עומדת  בתנאי הסף נפסלת על הסף . 

עמי ות  -בדיקה חשבונאית של ההצעה: ב י ה ח בונית  ל ההצעה
 ההצעה ביחס לאומד   

במפרט הצעה אם עומדות ביחס סביר למחירי   ב י ת הצעות המחיר
 .  השוק

 במקרה של הסתייגות.  עלולים לפסול את ההצעה ה תייגותצרוף  ,
יוזמ   –הצעת מחיר נמוכה באופ  לא סביר מהאומד  , שינוי מהותי

 .  ימועהמציע ל
 .  המלצות, יכולת מקצועית וכלכלית, ניסיו : ההצעה ב י ת איכות  
 טכניים והשוואת ההצעות  ב י ת מ מכי.  
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  ועדת ומשפטית מקצועית דעת חוות קבלת לאחר
  כל לנמק הועדה על ברם ,החלטה לקבל יכולה המכרזים

 .המכרז בתיק הנימוקים בצירוף אותה ולתעד החלטה
 קובע מה    1958- ח"התשי, (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות  21-22סעיף

 :ההמלצות האפשריות בפני ועדת המכרזים לאחר שבחנה את ההצעות שהוגשו בפניה
וככל שלא עשתה כ  עליה לנמק את , ככלל הועדה תבחר בהצעה הזולה ביותר

 .החלטתה בנימוקים מיוחדים אשר יירשמו בפרוטוקול
שלא להמליץ  , לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו, הועדה רשאית

או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את   נסיונו, על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכשרו
תרשום בפרוטוקול את  , החליטה הועדה כאמור; החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו

 .הנימוקים להחלטתה
אך עליה לרשום בפרוטוקול את , הועדה רשאית שלא להמליץ על כל הצעה שהיא

 .הנימוקים להחלטתה
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 .הגברת שקיפות בעבודת ועדת המכרזים•

 הרתעה מפני משוא פנים ופגיעה בטוהר המידות•

ביקורת אפקטיבית על ענייניות ויסודיות בעבודת הועדה ואופ  ניהול  •
 .  פרוטוקול הועדה

 מימוש זכות העיו  במסמכי המכרז העומדת לצדדים מעוניינים•

 

 

8 



  הצעה יחידה נבחנת בשני אופנים: 

 .הוגשה הצעה יחידה למכרז. 1•

מלבד אחת  , הוגשו כמה הצעות אך בכול  נפלו פגמים שונים. 2•
 שנמצאה כשירה
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 בשני המצבים: 

האם תואמת את אומד  הרשות אם הוגשו  , תיבדק סבירות ההצעה•
 .תיערך השוואה בי  ההצעה הכשרה לאלה שנפסלו –הצעות נוספות 

אם ההצעה חורגת באופ  משמעותי וקיימים סימנים שנית  היה  •
אזי קיימת לכאורה הצדקה להימנע  , לקבל הצעה טובה יותר

 .מבחירת הצעה זו והמכרז למעשה יבוטל
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 :מספר תכליות אפשריות לערבות הבנקאית המצורפת להצעה•

יעמוד  ,להבטיח לעורך המכרז כי אם מציע יחזור בו מהצעתו . 1•
 .  לרשות הרשות מקור זמי  ומיידי לשיפויה ללא הוכחת הנזק

הערבות משמשת כאמצעי להרתעת המציע מנקיטת צעד העלול . 2•
 .להביא לחילוט ערבותו

 .מבח   חוס  כלכלי  של המציע אשר נדרש לממ  את הערבות. 3•

 .ביטוי לרצינות המציע. 4•
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או המחאה  , ערבות המכרז הינה ערבות בנקאית
 . בנקאית המהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז

משתתף הזוכה במכרז זוכה וחוזר בו מהצעתו  ,
 תחולט ערבותו

  גובה ערבות המכרז הינה בהתייחס להיקף
התקציבי של העבודה נקבעת לפי ערך אחוזי או  

 (?מ"מע)כסכום גלובלי
על פי הנחיות חדשות של השלטו  המקומי נית  לבקש 

 .מההיקף הכספי של המכרז 2.5%ערבות גם בגובה של 

נפסלת , יתמעטפת מכרז החסרה בערבות בנקא
 .על הסף
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אחד הפגמים הנפוצים ביותר בהצעות המוגשות למכרז •
 .הינו פגם בערבות הבנקאית

 : וגי   וני   ל פג  בערבות•

סכום ערבות נמוך מהנדרש 

משך ערבות קצר מהנדרש 

נוסח ערבות צר מהנדרש 

ויש   –ככלל כמעט כל פגם בערבות יביא לפסילת ההצעה •
לבחו  האם הפגם הינו בגדר החריגים ביותר שאינם  

 .מביאים לפסילה אוטומטית כאמור
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'  מ נ"בע ריהאב  .פ.פ 6200/07  "עעניתוח המגמה בהלכה לפי   •
 :  22/05/08ניתן ביו , מ ינת י ראל

יש לראות בפגמים שנפלו  לפיה , בשורה של פסקי די  התגבשה הלכה•
ובאי התאמת  לתנאי  , שצורפו להצעות במכרז בערבויות בנקאיות

אשר יש בהם כדי להביא  , פגמים מהותייםמשום , ככלל, המכרז
למעט במקרים מיוחדים  , לפסילת ההצעה אף אם נעשו בתום לב

 ויוצאי דופ   
 –. ר.ע.ג.מ 6090/05 מ"עע"בעל רקע מגמה זו קבע בית המשפט •

  ".מ"בע( 2003)מי נתניה ' מ נ"מרכז גבייה ממוח בת בע
ומהו פגם  " מהותי"זו אינה מהו פגם  בסוגייה האמיתיתהשאלה  

האם הפגם שנפל הינו מסוג הפגמים  אלא השאלה , "טכני"
בהתאם עמד בית המשפט על כך . המצדיקים ביטול ההצעה אם לאו

הבנקים וועדות המכרזים יקפידו על דרישות  , שראוי כי המציעים
 .הערבות שבמכרז הקפדה יתרה
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