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 29/2016מכרז פומבי מס' 

 שדות נגבעבור מועצה אזורית כוללים גבייה שירותי מתן ל

 מודעה לעיתון
 

 גבייהשירותי  למתן"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות המזמיןמועצה אזורית שדות נגב )להלן: " .1
 אצל המזמין, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו. כוללים

הצעותיהם רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות  .2
 עומדות בכל התנאים המקדמיים להגשת הצעות, המפורטים להלן:

 המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל. .2.1

 .1976-המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .2.2

 לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'. .2.2

בכל יפק לרשויות מקומיות שירותי גבייה של תשלומים מוניציפאליים, הכוללים המציע ס .2.2
גבייה שוטפת של מיסי ארנונה ואכיפת גבייה מנהלית של מיסי ארנונה )להלן:  רשות מקומית

 "(. שירותי הגבייה יעמדו בכל התנאים הבאים:שירותי הגבייה"

ת מקומיות )עירייה, מועצה המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלוש רשויו .2.2.1
 10,000שבתחומה  פחות רשות מקומית אחתמקומית ומועצה אזורית(, מתוכן ל

במשך לפחות שנה  לכל רשות מקומיתתושבים ומעלה, כאשר שירותי הגבייה ניתנו 
 . 01/2012 - 06/2016במהלך התקופה  אחת ברציפות

מתוך שלוש השנים                       אחת לפחות  הבמסגרת שירותי הגבייה, המציע גבה בשנ .2.2.2
יודגש, כי היקף הגבייה יכול שיכלול  ₪.מיליון  100, סך כולל של לפחות 2012 - 2015

סוגי תשלומים מוניציפאליים נוספים, ובלבד שיכלול גביית מיסי ארנונה בכל רשות 
  מקומית.

תעמודנה רק  -לעיל על תתי סעיפיו  2.4 יודגש ויובהר כי בדרישות הניסיון כאמור בסעיף 
שירותי  וגםרשויות מקומיות להן סיפק המציע שירותי גבייה שוטפת של מיסי ארנונה 

 אכיפת גבייה מנהלית של מיסי ארנונה.

 הגבייה המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים: על מנהל .2.5

בתחומי הכלכלה/חשבונאות/פיננסים/מנהל עסקים ו/או בעל רישיון אקדמי  בעל תואר .2.5.1
 רואה חשבון.  

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות גבייה של מיסי ארנונה ברשות מקומית חמשבעל  .2.5.2
 .  2011-2015, מתוכן לפחות שנתיים במהלך השנים אחת או יותר

 מחודשלתקופה שלפחות ברציפות נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע  .2.5.2
07/2015. 

שייבחר, יועסק ע"י המציע הזוכה במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן,  המועמד
 .בלבד בהסכמת המזמיןיוחלף 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.6

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .2.7

 ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שמה.  .2.2

במכרז זה תתקיים בחינת איכות. על המציעים להגיש הצעתם בהתחשב במדדי האיכות הקבועים  .2
 נת לזכות במכרז. במכרז ותוך שידוע להם כי אין די בעמידה בתנאי הסף על מ
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אזורית שדות  מועצה בקרית החינוךבמזכירות המועצה הממוקמת את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .2
)אלפיים וחמש מאות ₪  2,500של תמורת תשלום , 10:00 – 15:00ה' בין השעות  -בימים א'  , נגב

מכל סיבה  לאחר שרכש את מסמכי המכרז , שלא יוחזרו. אי השתתפות המציע במכרז₪שקלים( 
עילה  יהוושהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, וכן ביטולו של המכרז על ידי המזמין, לא 

המועצה,  מזכירותלהחזרת התשלום. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, ב
 .בשעות הנ"ל. תנאי להגשה הינו רכישת מסמכי המכרז

   , לגזבר המזמין, מר אורן חדד בדוא"לבנוגע למסמכי המכרזשאלות הבהרה בכתב ניתן להפנות  .5
oren@sdotnegev.org.il,  עם העתק לדוא"לsara.gross@hdfk.co.il לא יאוחר מיום שני ה- 

27/6/2016. 

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, לטובת  .6
 )עשרים אלף ש"ח(, כמפורט במסמכי המכרז להלן.₪  20,000המזמין, בסך של 

במזכירות המועצה, הממוקמת בקרית  במסירה ידנית לתיבת המכרזים את ההצעות יש להגיש .7
ההצעה תוגש  .15:00בשעה  5/7/2016 -לא יאוחר מיום שלישי ה ,החינוך מועצה אזורית שדות נגב

"מכרז  מו הפרטים הבאים בלבד:עליה ירשללא כל סימני זיהוי שורה עותקים זהים במעטפה סג 2-ב
עבור מועצה אזורית שדות נגב". ועדת המכרזים לא תדון  שירותי גבייה כולליםמתן ל 29/2016

 בהצעה שלא הוגשה עד המועד האמור.

 ידי מספר מציעים במשותף, והצעה משותפת שכזו תיפסל.-אין להגיש הצעה על .2

פי כל דין, מובהר בזאת, -פי מסמכי המכרז ו/או על-מזכויותיו וסמכויותיו של המזמין עלמבלי לגרוע  .9
כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכן את הזכות שלא לקבל 

 אף הצעה שהיא.

מור היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הא .10
 במודעה זו.

     
 

 

 בברכה,

 תמיר עידאן

 אזורית שדות נגבהמועצה ראש ה       
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 מכרז והוראות למציעיםתנאי ה - פרק א'

 
 הגדרות .1

גזבר , אשר יוסמך על ידי הו/או כל נציג אחר מטעמ מועצה אזורית שדות נגב - המזמין"" .1.1

  .לעניין מכרז זה המועצה

לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו במכרז הזוכה המציע  - "הספק"/"קבלן"ה .1.2

  המוסמכים.

גזבר המועצה ו/או מנהל מחלקת גבייה של המועצה  - "המנהל"/"המנהל מטעם המזמין" .1.2

 על פיקוח אחר פעילות הספק. םו/או מיופה כוחם, האחראי

על האחראי  ,מטעם הקבלן הזוכה במכרזמנהל צוות הגבייה  - "מנהל מחלקת גבייה" .1.2

צוות העובדים, מתן הדרכה אחריות על הגבייה אצל המזמין, לרבות  שירותי לכל ביצוע

שינויים בהוראות הדין בוך מתן דגש על עדכון שוטף ומענה מקצועי לצוות העובדים ת

ישב במשרדי מנהל מחלקת גבייה , דיווחי העבודה למזמין וביצוע בקרה. והפסיקה

 המזמין. 

החשבונות הפעילים וכל המועצה בר חיוב בתחום החיוב של  -" /"בית אב""צרכן "חייב"/ .1.5

  .המקבלים חשבוניות תקופתיות

חובות בפיגור וכלל התקבולים המועברים  ,שוטפיםחיובים  ה בפועל שליגבי - ״היגבי״ .1.6

חובות שייגבו בהמחאות עתידיות לא יחשבו כגבייה בפועל, אלא לאחר יצוין כי  .למועצה

 שנפרעו בפועל.

: המופקים על ידי המזמין, לרבותסוגי החיובים  ללכל תתבצע ביחסעל ידי הספק הגבייה 

 ביוב תוארנונה ואגרביוב, מיסי וועד,  י, היטלומים ת ביובואגרחקלאית,  ארנונה ,ארנונה

תחומי החינוך מסגרת בותשלומי השתתפות עצמית  , אגרותמפארק תעשיות נ.ע.מ

 וכל תשלום חובה נוסף קופת סעיפים החינוך, , לרבות פעילות העמותה לטיפוחוהתרבות

 שייקבע על ידי המזמין.  

שהופקו עבור שוטפים עבור חיובים  במהלך השנה הקלנדריתה יגבי -ה שוטפת" י"גבי .1.7

 .אותה שנה

 (ה שוטפתי)חיובים שלא נגבו בגביפיגור חובות ב גבייה -" /"אכיפת גבייהפיגורים תי"גבי .1.2

ו/או בדרך של אכיפה משפטית  פקודת המיסים )גבייה( בדרך של אכיפה מנהלית מכוח

תקבולים בגין חיובי עבר טרם  .יתבקש על ידי המזמין האכיפה המשפטית ככל ששירות

 ה השוטפת.יולא את הגבי של החובות בפיגורתחילת החוזה יזכו את יתרות הפתיחה 

, לרבות עבור המזמין הגבייה שירותישל  ניהול כולל -״שירותי גבייה״ או "השירותים"  .1.9

למכרז וכן כל  פרק ב', כמוגדר במסמכי המכרז ובפרט בוגביית פיגוריםגבייה שוטפת 

שירותי  מטלה או דרישה כפי שנהוג, מקובל או יידרש על ידי המזמין לצורך ניהול והפעלת

 נשוא מכרז זה.  הגבייה

כפי שמבוצעת  בפועל הגבייהסך היחס באחוזים )במונחים שנתיים( בין  -ה" י"אחוז גבי .1.10

.  יויחד , לבין סך החיובים השוטפים והחובות בפיגורלעיל 1.6 מוגדר בסעיף כ, על ידי הספק
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יובהר, כי במסגרת . החובהסך יה מחושב עפ"י מזומן )תקבולים בפועל( חלקי יאחוז הגב

בישובים ומועברים לידי חישוב אחוז הגבייה ישוקללו גם תקבולי ארנונה הנגבים במרוכז 

 המועצה.

על  בפועלמבוצע ה מדד לאחוז הגבייהכהמשמש  שנתי אחוז גבייה - "אחוז גבייה בסיסי" .1.11

)בגין סך  92%יעמוד על לעיל. אחוז הגבייה הבסיסי  1.10 מוגדר בסעיף , כידי הספק

 .   החיובים השוטפים והחובות בפיגור יחדיו(

בסיס  תחושבנה עמלות הגבייה לספק. אשר ממנה סך הגבייה בפועל - "בסיס הגבייה" .1.12

כמוגדר הגבייה יכלול את התקבולים בגין כלל סוגי החיובים המופקים על ידי המזמין, 

בכל  ממנו וינוטרלאשר כמו גם שינוי תעריפים,  ,התקבולים הבאיםלמעט לעיל,  1.6 בסעיף 

 :, כמפורט להלןעמלות הגבייה תשלוםהקשור ל

 בגין פארק תעשיות נ.ע.מ.  ביוב ואגרותארנונה תקבולי  .א

 תקבולים בגין שיפוי ארנונה בעוטף עזה.  .ב

השנה  סיוםעד  - תקופתי תקבולים בגין גידול בחיובים הנובעים מסקר נכסים .ג

 הקלנדרית בה בוצע הסקר.

 .(גבייה)לפי פקודת המסים  אכיפה מנהליתבגין הוצאות תקבולים  .ד

, ככל תקבולים בגין הוצאות אכיפה משפטית )אגרות משפט, אגרות הוצל"פ וכיו"ב( .ה

 . ששירות האכיפה המשפטית יתבקש על ידי המזמין

משפטית של המזמין או צד מנהלית/תקבולים בגין חובות שיועברו לטיפול אכיפה  .ו

 שלישי שאינו הספק. 

   .קלנדריתשנה כל  סיום לאחר - ״מועד ההתחשבנות״ .1.12

כלל השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו על ידי המציע, ללא שימוש בקבלני משנה. עם זאת, בהתייחס  .2

מכרז(, ככל שיוחלט על ידי המזמין ב פרק ב'ל 12 סעיף לשירותי האכיפה המשפטית בלבד )כמפורט ב

 לקבלם, המציע רשאי להציע קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע שירותים אלה. 

 צ״ב על נספחיומה תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ״י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות .2

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כחלק ופרקיו

כים מו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסכל פרק , על נספחיהם, וכן כל מסמכי המכרז .2

  והנספחים האמורים ייחשבו לכל דבר ועניין כמסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה הממוקמת בקרית החינוך מועצה אזורית שדות  .5

)אלפיים וחמש מאות ₪  2,500, תמורת תשלום של 10:00 – 15:00ה' בין השעות  -נגב,  בימים א' 

מכל סיבה  לאחר שרכש את מסמכי המכרזשלא יוחזרו. אי השתתפות המציע במכרז ₪, שקלים( 

ת איחור במועד מסירת ההצעה, וכן ביטולו של המכרז על ידי המזמין, לא יהוו עילה שהיא, לרבו

להחזרת התשלום. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במזכירות המועצה, 

 בשעות הנ"ל. תנאי להגשה הינו רכישת מסמכי המכרז.

ין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל המחזיק במסמכי המכרז, ב .6

כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב ממחבר ועורך המכרז.
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 לוח זמנים .7

 .27/6/2016 -ה שנילא יאוחר מיום המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות:  .7.1

 .15:00בשעה  5/7/2016 -ה שלישייום לא יאוחר מ המועד האחרון להגשת ההצעה: .7.2

 .5/11/2016 -יום העד למועד תוקף ערבות המציע:  .7.2

ימסרו למציעים לאחר המועד האחרון  מנהל מחלקת גבייהשל לקיום ראיון מועדים  .7.2

 להגשת ההצעות.

רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד  זמיןהמ .7.5

ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל האחרון להגשת 

 מי שרכש את מסמכי המכרז.

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם 

לדיון בפני ועדת תיפסל ולא תובא  - כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף

 המכרזים.

 יהיה רשום כדין בישראל.תאגיד המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא  .2.1

 .1976-המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .2.2

 לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'. .2.2

בכל סיפק לרשויות מקומיות שירותי גבייה של תשלומים מוניציפאליים, הכוללים  המציע .2.2

גבייה שוטפת של מיסי ארנונה ואכיפת גבייה מנהלית של מיסי ארנונה  רשות מקומית

 "(. שירותי הגבייה יעמדו בכל התנאים הבאים:שירותי הגבייה)להלן: "

רשויות מקומיות )עירייה, המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלוש  .2.2.1

 פחות רשות מקומית אחתמועצה מקומית ומועצה אזורית(, מתוכן ל

לכל רשות תושבים ומעלה, כאשר שירותי הגבייה ניתנו  10,000שבתחומה 

 - 06/2016במהלך התקופה  במשך לפחות שנה אחת ברציפות מקומית

01/2012 . 

אחת לפחות מתוך שלוש השנים  בשנהבמסגרת שירותי הגבייה, המציע גבה  .2.2.2

יודגש, כי היקף הגבייה יכול  ₪.מיליון  100, סך כולל של לפחות 2012 - 2015

שיכלול סוגי תשלומים מוניציפאליים נוספים, ובלבד שיכלול גביית מיסי 

 ארנונה בכל רשות מקומית. 

תעמודנה רק  -לעיל על תתי סעיפיו  8.4 יודגש ויובהר כי בדרישות הניסיון כאמור בסעיף 

שירותי  וגםרשויות מקומיות להן סיפק המציע שירותי גבייה שוטפת של מיסי ארנונה 

 אכיפת גבייה מנהלית של מיסי ארנונה.

 המציע לעמוד בכל התנאים הבאים: על מנהל הגבייה המוצע מטעם .2.5

ו/או  /מנהל עסקיםםפיננסיחשבונאות//הכלכלה מיבתחואקדמי תואר בעל  .2.5.1

  . בעל רישיון רואה חשבון
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שנות ניסיון לפחות בניהול צוות גבייה של מיסי ארנונה ברשות  חמשבעל  .2.5.2

  . 2011-2015לפחות שנתיים במהלך השנים , מתוכן אחת או יותר מקומית

נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה שלפחות  .2.5.2

   .07/2015מחודש 

שייבחר, יועסק ע"י המציע הזוכה במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם  המועמד

 .בלבד בהסכמת המזמיןכן, יוחלף 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.6

 מסמכי המכרז. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות .2.7

 ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שמה.  .2.2

 

מובהר כי, תנאי הסף שנקבעו נדרשים מפאת מורכבות השירותים ועל מנת לוודא כי למשתתפים 

 ניסיון ומומחיות מספקים לצורך מתן השירותים. 

 להצעתו מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף שעל המציע לצרף .9

של הצעתו שיכלול נוסח  מזמיןלכל מציע ימלא ויחתום על ידי בעל סמכות לחייב את המציע, ויגיש 

 את המסמכים והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים לעיל:

 אישור על רישום כעוסק מורשה. .9.1

 . התאגדות של המציע תעודתהעתק  .9.2

 8.4 על המציע לפרט את הרשויות המקומיות להן סיפק שירותי גבייה כנדרש בתנאי הסף  .9.2

)הפירוט יכלול את שם  1נספח א'ב, באישור עו"ד ועל פי הנוסח שעל תתי סעיפיו לעיל

, תיאור השירותים, היקף מתן השירותיםהרשות המקומית, מס' התושבים, תקופת 

ופרטי איש הקשר. נדרש לרשום את  2012-2015 מהשניםש"ח בכל אחת אלפי הגבייה ב

 מספר התושבים על פי הנתון המעודכן האחרון באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.

 .למכרז זה  2נספח א'בנוסח רו"ח עו"ד ועל עמידה בתנאי הסף, מאושר על ידי  תצהיר .9.2

  :1976 -חוק עסקאות וגופים ציבוריים,  תשל"ויש לצרף את האישורים שלהלן לפי  .9.5

אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול  .9.5.1

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .1976 -חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

תצהיר מטעם המציע בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .9.5.2

 (.  3נספח א'מאושר ע"י עו"ד )

את על המציע לצרף המציע, מטעם  מנהל מחלקת הגבייהמועמד לתפקיד בכל הקשור ל .9.6

 :לעיל 8.5 , בהתאם לנדרש בתנאי הסף המסמכים שלהלן

 רואה חשבון. ו/או רישיון  עותק של התואר האקדמי .9.6.1
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המפרטים את כישוריו, הכשרתו, השכלתו וניסיונו של , מועמדהקורות חיים של  .9.6.2

גביית מיסי ארנונה ברשויות המועמד לרבות בכל הקשור לניסיונו הניהולי בתחום 

 מקומיות. 

מיסי ארנונה,  של גבייההמועמד בניהול צוות עסק בהן פירוט הרשויות המקומיות  .9.6.2

שנות )הפירוט יכלול את שם הרשות,  1נספח א'שבבאישור עו"ד ועל פי הנוסח 

 (. כאמור גבייהבניהול צוות  ותיאור הניסיון העבודה

מובהר, כי ככל שיתברר כי המועמד הנ"ל אינו עומד בתנאים הנדרשים ביחס 

אולם לא , כמפורט בתנאי הסף, יהיה רשאי המזמין, למנהל מחלקת הגבייה

 ., לאפשר למציע להעמיד מועמד אחר במקומוחייב

יודגש, כי הקבלה ו/או מסמכי המכרז אינם ניתנים  רכישת מסמכי המכרז. קבלה על .9.7

זכות לקיים נוהל זיהוי של רוכש מסמכי המכרז והתאמתו  מזמיןללהעברה למציע אחר )

 לזהות המציע(.

 . 4נספח א'שב ועל פי הנוסח להלן  11 בנקאית להצעה, כמפורט בסעיףערבות  .9.2

 למכרז זה. 5נספח א'שבאישור רו"ח בדבר העדר הערת 'עסק חי', על פי הנוסח  .9.9

או עו"ד ו/הנספחים למכרז זה כשהם מלאים, חתומים על ידי רו"ח כלל המציע יצרף את  .9.10

 סיון הנדרש מהמציע בהתאם לדרישות הסף.י)בהתאם לדרישה( ומעידים על מלוא הנ

 נוספיםמסמכים  .10

את ניסיון המציע   1נספח א'האיכות של המציע יש להרחיב ולפרט בלשם דירוג ניקוד  .10.1

את מספר התושבים על פי הנתון  1נספח א'בנדרש לרשום להלן )  19.2.5לסעיף  בהתאם

 .המעודכן האחרון באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

 למכרז כשהוא  6נספח א'תצהיר מטעם המציע בדבר קיום תנאים סוציאליים בנוסח  .10.2

 .חתום וממולא כנדרש

 פ ב'ל  12)כמפורט בסעיף האם שירותי האכיפה המשפטית  1נספח א'על המציע לציין ב .10.2

, ככל שאלה יתבקשו על ידי המזמין, יבוצעו על ידי המציע או קבלני משנה מטעמו. במכרז(

בהסתמך על התקשרות עם  תמוגש שירותי האכיפה המשפטית לגביצעת הספק הו במידה

כל  עבורלצרף ו 1נספח א'ב כנדרש הםלציין את פרטי משנה, הרי שמחויב המציע ניקבל

 למכרז זה. 7נספח א', על פי הנוסח שבנפרד אישור קבלן משנהאחד מהם 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, חתומים על ידי  .10.2

 המציע.

 לעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  10  -ו  9  המסמכים בסעיפים

 

 ערבויות .11
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חתומה ע"ש המציע ולבקשתו, , אוטונומית, מקורית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית .11.1

הערבות )להלן: " ₪ 00020, , על סך של2נספח א'בנוסח המצורף כ ,מזמיןהלטובת כדין, 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת  ."(להצעה

 . למכרז ההצעות

 תיפסל. -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 

נוספת שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה ועליה סגורה הערבות להצעה תוגש בתוך מעטפה  .11.2

". הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל 29/2016יצוין "ערבות עבור מכרז 

 תיפסל. - 4נספח א'וב 11 הדרישות המפורטות בסעיף 

רשאי לדרוש את הארכת תוקף  מזמיןה  .5/11/2016 -העד ליום  תוקף הערבות יהיה .11.2

 את תוקף חודשים מעבר לכך, והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך 4הערבות למשך 

הערבות הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות. -אי הערבות.

ימים  14בתוך במשך כל תוקפה תהא בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש 

, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מיום דרישת המזמין קלנדריים

 הערבות לא תוחזר במידה והמציע יחזור בו מהצעתו. מכרז זה.

, על מזמיןההערבות להצעה חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבע  .11.2

יהא  הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, דעתו פי שיקול 

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןה

 הערבות להצעה תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו .11.5

רשאי להגיש את הערבות לפירעון כל יהא  מזמיןהכמפורט בהזמנה זו ובהצעת הקבלן.  

 אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

ימים  מיום  10את הערבות להצעה למציע אשר הצעתו התקבלה תוך ישיב  מזמיןה .11.6

הנדרשים בהתאם  שהמציע יחתום על החוזה וימציא את ערבות הביצוע ויתר המסמכים

לתנאי החוזה. אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהצעת 

המציע כאמור במלואן ובמועדן יהיה המזמין רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב 

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי 

במהלך ניהול המכרז. זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה התחייבויות המציע ו/או 

 אחרת הנתונה למזמין.

 מזמיןההערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין  .11.7

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

על סך   ,מזמיןהבנקאית אוטונומית לפקודת  תערבו מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד .11.2

 בנוסח המצורף כדין, הלמדד המחירים של הצרכן, חתומ הצמוד יאכשה₪  60,000של 

 ״ערבות ביצוע״(.)להלן:  2נספח ה'כ

כדין ובלתי  ההמחירים לצרכן, חתומ למדד ה, צמודהמזמיןלפקודת תהא ערבות הביצוע  .11.9

, המזמיןפנייה חד צדדית של מ ימים קלנדריים 7תוך וניתנת על פי תנאיה לחילוט  יתמותנ

תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא  בכל

 בהתחייבויותיו ע״פ תנאי המכרז או ההסכם. יעמוד
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 היה ותקופת ההתקשרות תוארך לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי המציע .11.10

 וזאת במועד קבלת הודעת מזמיןהאם וככל שיוארך ההסכם על ידי בהתאם 

 הארכת תקופת ההסכם.בדבר  מזמיןה

.בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות המציע יישא .11.11
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 עמידה בדרישות הביטוח .12

ו/או על פי דין או הסכם,  מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה  .12.1

להחזיק ביטוחים בתוקף עפ״י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה המציע הזוכה מתחייב 

  2נספח ה'וכמופיע ב חוזה ההתקשרותבמצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות 

  ."(הביטוח דרישות" ו/או "הנדרשים הביטוחיםלהלן: ")

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הביטוחים הנדרשים, את דרישות  .12.2

ת והוראות הביטוח ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזא

כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל 

 ולהלן.

לא יאוחר  מזמיןהמגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים ולהפקיד בידי  .12.2

ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, או ממועד חתימת החוזה )לפי המוקדם(, 

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.  2נספח ה'את 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף לדרישת  .12.2

 הנדרשות.העתקים מפוליסות הביטוח לו בכתב ימציא  מזמיןה

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  .12.5

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תקבלנה הסתייגויות 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  2נספח ה'ללדרישות הביטוח. מובהר, כי שינויים ביחס 

( יוגש במועד  2נספח ה'הביטוח )עריכת יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה שאישור  .12.6

, המהווה אישור אלא בחתימה וחותמת של המציעהגשת ההצעה בחתימת המבטח, 

המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 הביטוחיים הנדרשים.

 הבהרות .12

עת, להכניס במסמכי המכרז הבהרות, שינויים ותיקונים, מכל מין המזמין רשאי, בכל  .12.1

וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות 

"(, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבהרותנוספות לאלו המפורטות במסמכי המכרז )להלן: "

ות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות הבלעדי, בין ביוזמתו, בין בהתאם לדרישות הרשוי

מסמכי הבהרות, ככל שיהיו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי מציעים שיפנו אליו בכתב. 

 המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט של המזמין בכתובת:

 http://www.sdotnegev.org.il/ 

יובהר כי בכל מקרה, באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן באמצעות אתר  .12.2

האינטרנט לעיל בכל הבהרה כאמור, ויראו בכל המציעים ככאלה המודעים בפועל לכל 

 הודעת הבהרה למציעים שפורסמה באתר כאמור. 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  .12.2

מובנו המדויק של סעיף או פרט, עליו להודיע על כך לגזבר המזמין, מר אורן חדד, ל

לא יאוחר , sara.gross@hdfk.co.il, עם העתק למייל oren@sdotnegev.org.ilבדוא"ל 

http://www.sdotnegev.org.il/
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"פניה לקבלת הבהרות למכרז פומבי מס' בנושא המייל יש לציין  .27/6/2016 -מיום שני ה

המציעים לוודא כי שאלות ההבהרה מטעמם  ם הבלעדית שלבאחריות". 29/2016

 התקבלו ע"י המזמין. 

 בלבד במבנה הבא: wordשאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  .12.2

 

 

 

לשאלות  –עד למועד האחרון להגשת הצעות  –המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יענה  .12.5

הבהרה של מציעים שיתקבלו במשרדיו בכתב כאמור לעיל. אי קבלת תשובות מצד המזמין 

 לא תהווה עילה להארכת המועד להגשת הצעות.

המזמין לבקשה להבהרות עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך לא התייחס  .12.6

 דחיית פניית המציע.

מסמכי ההבהרות, ככל שיהיו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף  .12.7

 את כל מסמכי ההבהרות להצעה כשהם חתומים על ידו.

נתנו למציעים בעל פה, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיי .12.2

 ורק מסמכי הבהרות שיפורסמו באתר האינטרנט של המזמין יחייבו אותו.

במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור  .12.9

במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור 

 במסמך ההבהרה המאוחר יותר.

 ההצעהתוקף  .12

-תוקף ההצעה יוארך ב .)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות 2ההצעה תהיה בתוקף במשך 

ימים  10אל הקבלן  עד  מזמיןה, בהודעה מוקדמת של מזמיןה)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת  2

 לפני פקיעת ההצעה. 

 הצהרות הנדרשות מהמציע ומובנות מהשתתפותו .15

 בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכלהמציע מצהיר כי  .15.1

 פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות

 המפורטות במכרז ובהסכם.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  .15.2

 א תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם ל

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  מזמיןההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין  .15.2

 כל שהיא.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי  .15.2

או כל  המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז

 השאלה הסעיף לגביו מתייחסת השאלה סידורימס' 
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הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

המציע מצהיר כי המחיר המוצע על ידו במכרז, כולל את כל העלויות הכרוכות, בייצור,  .15.5

שוי, אגרות, היתרים, אספקה, הובלה, הקמה, התקנה, אחריות, ביטוח, אחזקה, רי

 תקנים, כ״א, ציוד, אמצעים וכל הוצאה אחרת הכרוכה ביישום תוצאות המכרז.

ו/או לא  כאמור שלא לבצע את העבודות מזמיןהויחליט המציע מצהיר, כי ידוע לו כי היה  .15.6

 לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה

 שהוא, למעט הוצאות בגין רכישת טפסי המכרז ו/או דרישה ואו טענה מכל סוג

 שתוחזר לזוכה במכרז.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא  .15.7

 על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו. מזמיןההודיע 

קרא והבין את האמור  על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי .15.2

 בהם.

בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה  .15.9

 ״הצהרת המציע״(.)להלן:  פרק ג'בחתומה, בנוסח המצורף 

 התמורה לזוכההצעת המחיר ו .16

תשולמנה עמלות מרביות העומדות על  –בגין ביצוע כל העבודות והשירותים נשוא המכרז  .16.1

ל המציע במכרז להציע בגין גביית חובות בפיגור. ע 3.5% -בגין הגבייה השוטפת ו 2.5%

כל זאת כמפורט , 15%שלא יעלה על  ,המרביותת ועמלהבאחוזים מאחיד  הנחהשיעור 

  "(.יהיהגב עמלות)להלן: " פרק ד'ב

תיפסל  -כלל הנחה או לא תכלול שיעור  15%העולה על  הנחההצעה אשר תכלול שיעור  .16.2

 ולא תובא לדיון.

 יתווסף מע"מ כחוק. הית הגביולסכום המתקבל בגין עמל .16.2

 לעיל.  1.12 עמלות הגבייה תחושבנה מתוך בסיס הגבייה, כמוגדר בסעיף  .16.2

בפועל, כפי שמבוצע על ידי הספק, לא השנתי עמלות הגבייה תחולנה ככל שאחוז הגבייה  .16.5

 .  לעיל 1.11 , כמוגדר בסעיף 92% -יפחת מאחוז הגבייה הבסיסי 

, (גבייה שוטפת וחובות בפיגורבגין ) עמלות הגבייה כלליובהר, כי הסכום המתקבל בגין  .16.6

. למזמין קיימת )כולל מע"מ( לשנה₪  665,000לא יעלה בכל מקרה על  לפני בונוסים,

 . הבלעדי הסמכות לעדכן סכום זה מידי שנה על פי שיקול דעתו

בפועל, כפי שמבוצע על ידי הספק, יעלה על אחוז הגבייה  השנתי ככל שאחוז הגבייה .16.7

₪  10,000, יהיה זכאי הספק לבונוס שנתי בסך לעיל 1.11 כמוגדר בסעיף , 92% -הבסיסי 

 )כולל מע"מ( בנוסף לעמלות הגבייה.

תכלולנה את מלוא התמורה אותה הספק לזוכה  מנהשתשול הית הגביועמלמובהר כי  .16.2

אשר תבואנה על חשבון הספק לצורך ביצוע מלא של  עלויותה אתמבקש לעצמו ובכלל זה 

ושני עובדי  מנהל מחלקת הגבייההוצאות שכר בגין  :כדלהלןהשירותים נשוא מכרז זה, 
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 מים מוניקריאת עלויות בגין ו למנהל מחלקת הגבייה, כלל העלויות הכרוכות ברכב גבייה

  מונים(. 500 -בקרית החינוך בלבד )כ

ההוצאות  לרבותעל חשבון המזמין,  בואנהת הכרוכות בביצוע השירותההוצאות  יתר .16.9

-ל, מים, תקשורת  שכירות, תחזוקה, ארנונה, חשמהכרוכות בשימוש במשרדי המזמין )

החברה  חיבור למערכת הגבייה של, ציוד נלווה(ו )חומרה מחשוב טלפון ואינטרנט(,

, הוצאות משרדיות ,וטפסים שוטף תשלום לאוטומציה, הדפסה, ביול ושליחת שוברי

ואינה מוגדרת כהוצאה על  עמלות בנקים וכל הוצאה אחרת שתידרש להפעלת השירות

 .חשבון הספק

כל  יוםסואילו לאחר + מע"מ ₪  20,000אחת לחודש, תשולם לספק מקדמה קבועה בסך  .16.10

 16.1 הספק, כאמור בסעיף  שיציעלעמלות הגבייה  בהתאםשנתי יבוצע איזון  קלנדרית שנה

ויאושרו  יידרש להפיקשהספק  דו"חותשל הספק ו בפועל יהינתוני הגב זאת על סמך לעיל,

ה, יהיה תאריך פירעון תקבולי הגבייה יהתאריך הקובע לחישוב הגבי על ידי המזמין.

 בפועל בחשבון הבנק של המזמין. 

תקופת ההתקשרות ו/האופציה, ימסור הספק למזמין דו״ח בדבר שיקים עתידיים בתום  .16.11

שנגבו על ידו בתקופת ההתקשרות ואשר תאריך פירעונם לאחר סיום ההתקשרות. למען 

 הסר ספק, מובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל עמלה על תקבולי הגבייה בגין שיקים אלה.

פקודת  בגין פעולות גבייה והפעלת אמצעי אכיפה מנהליים לפי הוצאותה כי מובהר .16.12

לא תשולם וחשבון הספק  תבואנה על  ("אכיפה מנהלית"הוצאות )להלן:  המיסים )גביה(

אכיפה הספק יהא זכאי לגבות מהחייבים את הוצאות האולם  .בגינן לספק תמורה נוספת

בהתאם לסוג הפעולה שננקטה ובכל מקרה, לא יותר מהסכומים המקסימליים  המנהלית

כפי  ,2011-המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע״א  מופיעים בתקנותה

.  עוד מובהר, כי נכון למועד מכרז זה הספק יהיה שיעודכנו מעת לעת על ידי רשות המיסים

, והכל בכפוף הישירותורק בגין הוצאותיו אך  האכיפה המנהליתרשאי לגבות את הוצאות 

יופקדו  האכיפה המנהלית בגין הוצאותהתקבולים לפסיקת בתי המשפט בנושא זה. 

 התמורה הבסיסית.בגין  לספק במועד ההתחשבנותויועברו  מזמיןלחשבון ה

מובהר כי ההוצאות בגין פעולות גבייה והפעלת אמצעי אכיפה משפטיים, ככל שאלה  .16.12

יתבקשו על ידי המזמין, לרבות שכר טרחת עורך דין, אגרות משפט, אגרות הוצל"פ, 

"הוצאות אכיפה הוצאות משפט והוצאות אחרות הקשורות בביצוע שירותים אלה )להלן: 

לם לספק תמורה נוספת בגינן. אולם הספק ( תבואנה על חשבון הספק ולא תשומשפטית"

יהא זכאי לגבות מהחייבים את הוצאות האכיפה המשפטית בהתאם לסוג הפעולה 

עוד מובהר, כי נכון למועד מכרז זה שננקטה ועל פי הסכומים המותרים על פי כל דין. 

הספק יהיה רשאי לגבות את הוצאות האכיפה המשפטית אך ורק בגין הוצאותיו 

 , והכל בכפוף לפסיקת בתי המשפט בנושא זה. הישירות

יובהר, כי המזמין מתחייב לזקוף ולהעביר לספק את הכספים הראשונים שיתקבלו  .16.12

מכל סוג. לעניין זה, יובהר, כי היה והחייב  מנהלית/משפטית אכיפהמהחייב בגין הוצאות 

לדוגמא,  יבקש לזקוף את הכספים ששילם מרצונו, דווקא ע"ח חובות אחרים )כתוצאה,
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(, אזי, במקרה כזה, 1972-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 50ממימוש זכות לפי סעיף 

להן הוא זכאי, עד לגובה הסכום אכיפה מתחייב המזמין לשלם לספק את סכום הוצאות ה

  ששילם החייב בפועל ועד לסילוק סופי ומוחלט של הוצאות האכיפה.

 מנהלית/משפטית אכיפהלתשלום בגין הוצאות  על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה זכאי .16.15

ם תקופת ההתקשרות ו/או חודשים ממועד סיו 12בחלוף לחשבון המזמין שנגבו ו/או ייגבו 

 פק למזמין פירוט של כלל הוצאות האכיפהלצורך קיום סעיף זה, ימציא הסהאופציה. 

זמין לספק, חודשים, כאמור, ימציא המ 12שטרם נגבו עד למועד תום ההתקשרות ובתום 

דו"ח ביחס לכלל הכספים שנגבו מהחייבים שפורטו ברשימת הספק )לרבות כספים 

 ששולמו והועברו במהלך אותה שנה לספק, ע"ח הוצאות האכיפה(.

כל דרישה ושינוי רגולטורי בתחום הגבייה יחולו על הספק והוא יידרש לעמוד במלוא  .16.16

)בהתייחס להוצאות  ו בלבדהדרישות ולבצע את כל ההתאמות הדרושות, על חשבונ

 בגין כך כל תמורה נוספת. לו ולא תשולם שהוגדרו על חשבונו(

  והיקפה ההתקשרות תתקופ .17

 ממועד חתימת החוזה. חודשים( 26)שלוש שנים קופה של תההתקשרות תהא ל .17.1

 12) שנה נוספתשל תקופות, כל אחת שתי לעוד תהא קיימת אופציה להאריך  מזמיןל .17.2

 חודשים( סה"כ.  60שנים ) 5של  כוללתתקופת התקשרות ממנה, עד לאו חלק  ,חודשים(

יום לפני תום כל  20למציע שימסור הודעה בכתב את האופציה באמצעות יממש  מזמיןה

 אחת מהתקופות.

המזמין רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה,  .17.2

יום  60חודשים מתחילת ההתקשרות, בהודעה מוקדמת בכתב לספק של  12לאחר חלוף 

לספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, גם במקרים כאמור מראש. 

אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבלת 

יתן, עד למועד הפסקת התמורה המגיעה לו בגין השירות שניתן על ידו בפועל, אם נ

 ההתקשרות, כאמור בהודעה.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין לסיים את ההתקשרות בכל עת ללא הודעה מוקדמת,  .17.2

וזאת אם הפר הספק את החוזה הפרה יסודית. יובהר, כי למזמין שמורה הזכות, לשיקול 

 דעתו הבלעדי, להקציב לספק זמן מוגדר לתיקון ההפרה.

 ותאופן הגשת ההצע .12

בצירוף אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, במסירה להפקיד המציע על  .12.1

במעטפה סגורה, בתיבת , כדבעי יםוממולא יםחתומ םכשה כל מסמכי המכרז ונספחיו

לא  במזכירות המועצה, הממוקמת בקרית החינוך מועצה אזורית שדות נגב,המכרזים 

עותקים זהים במעטפה  2-בההצעה תוגש  .15:00 בשעה 5/7/2016 -מיום שלישי היאוחר 

למתן  29/2016"מכרז ללא כל סימני זיהוי שעליה ירשמו הפרטים הבאים בלבד: סגורה 

 ".מועצה אזורית שדות נגבעבור  כוללים היגבישירותי 
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ללא  ,מסמכי המכרזשאר נפרדת מסגורה ותוגש במעטפה  בפרק ד'כמופיע  המחירהצעת  .12.2

 ."29/2016עבור מכרז  "הצעת מחיריצוינו הפרטים הבאים בלבד: שעליה  כל סימני זיהוי,

, יחד עם שאר מסמכי המכרז במעטפה אחת את הצעת המחירמציע יגיש וה במידה

 .הצעתו תיפסל

ולחתום חתימה  תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרזעל המציע לחתום בראשי  .12.2

מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 

כמו כן, על המציע לדאוג לאימות חתימות על ידי עו"ד ו/או רו"ח במקומות למכרז. 

 הנדרשים. 

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 

מבנה אופן הגשת ההצעה, בחלוקה לפרקים מוצעת ביחס ללנוחות המציעים להלן טבלת  .12.2

 וחוצצים:

 חוצצים פרקים

על מידע על הספק 
 השירותים 

 

 תמצית מנהלים 

  השירותים המוצעים  מענה והסבר כולל של

 מסמכי המכרז והסכם

סיון המציע  ויתר יהוכחת נ - כל נספחי פרק א'
תצהירים, המלצות ואישורים, הנספחים לרבות 

 בהתאם לדרישות המכרז

והנספחים להסכם,  )חוזה( פרק ה'כל מסמכי המכרז, 
 כשהם חתומים

להצעה ערבות  

 

 2נספח א'

  )יוגש במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מעטפת ההצעה(

  הצעת מחיר
 פרק ד'

 )יוגש במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מעטפת ההצעה(
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .12.5

ובכלל זה אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין 

, והן לא יוחזרו לו מכל בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע

 .סיבה שהיא

כלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה ת פ ד'ב -הצעת המציע  .12.6

 ., כמפורט במסמכי המכרזכוח האדם הדרוש לביצוע העבודההפעולות וגם בגין העבודה, 

וכל  בהכנת מסמכי המכרז להגשהלמען הסר ספק, הזוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות  .12.7

 הדרוש בהתאם להוראות המכרז.

על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי בראשי תיבות וחותמת על המציע לחתום  .12.2

על המציע לדאוג לאימות חתימות על ידי עו"ד ו/או כמו כן,  קרא והבין את האמור בהם.

 רו"ח במקומות הנדרשים.

 תימה וחותמת.ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בח .12.9
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אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .12.10

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

הצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן ככל שלדעת המציע קיימים ב .12.11

"מידע סודי"(, שלדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו  –

נספח המפרט את המידע הסודי האמור ואת הנימוקים שבגללם אין לאפשר למציעים 

נתן את הסכמתו האחרים לעיין בו.  מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור יחשב כמי ש

לכך שמציעים אחרים יהיו זכאים לעיין בהצעתו במלואה.  צרף המציע להצעתו נספח 

כאמור לעיל, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו לכך שסוג המידע הסודי שפורט 

בנספח ייחשב כמידע סודי גם בהצעות של המשתתפים האחרים במכרז ולכן הוא מוותר 

מובהר בזה כי ההחלטה האם יש במסמכי מידע בהצעותיהם. מראש על זכותו לעיין באותו 

 .ההצעה "מידע סודי" כאמור הינה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .12.12

שינוי או תוספת בגוף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה 

של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר 

 הנמוך מבין השניים.

 ף,, בכל הקשור לעמידה בתנאי סהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה

 עלולה להיפסל.

 קריטריונים לבדיקת ההצעה .19

 בדיקת עמידה בתנאי הסף -שלב א'  .19.1

'  כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסע -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף( 

וועדת במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף לעיל.  9  + 8 

, בכפוף להוראות הדין ביחס השלמת הפרטיםהמכרזים תשקול את האפשרות לבקש 

שבסופו של דבר יימצא, הצעה . לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי המכרז

  .בשלבים הבאים תיפסל ולא תידון כללהסף,  תנאיאיזה מאינה עומדת בכי 

 מהציון הסופי(: 40%בדיקת איכות ) -שלב ב'  .19.2

מציע יוכל לעבור  .איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן .19.2.1

בבדיקת ( 100ומעלה )מתוך  70לשלב בדיקת המחיר רק במידה וקיבל ציון של 

 "(. איכותהסף האיכות )להלן: "

במקרה שאף הצעה לא עברה את סף האיכות או לחלופין למרות האמור לעיל,  .19.2.2

, שתי הצעות הגבוהות ביותר בניקוד הצעה אחת בלבד עברה את סף האיכות

 בדיקת המחיר. –האיכות יעברו לשלב ג' 
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שהוגדרו  ההיקפים המינימאלייםכי  לבעל המציעים לשים  למען הספר ספק .19.2.2

עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די  -שלב א' בדרישות הסף די בהם לבדיקת "

"איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, שלב ב', בהם לבדיקת 

לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז 

ים הרלוונטיים יינתן ציון שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפ 1נספח א'וב

 בהתאם להיקף ו/או לגודל. 

פי הקריטריונים הבאים כאשר הניקוד הבסיסי בכל אחד -ציון האיכות יחושב על .19.2.2

 נק': 0מהקריטריונים הנו 

 :נקודות 20 -יה יסיפק המציע שירותי גב םלה רשויות מקומיותמס'  .19.2.5

מקומית ומועצה )עירייה, מועצה הניקוד הנו עבור מספר הרשויות המקומיות 

שירותי תושבים לפחות, להן סיפק המציע  10,000שבתחום כל אחת מהן  אזורית(

גבייה שוטפת של מיסי ארנונה ושירותי אכיפת גבייה מנהלית של מיסי ארנונה, 

)לכל רשות  01/2012 - 06/2016במהלך התקופה  במשך לפחות שנה אחת ברציפות

 מקומית בנפרד(. 

מס' הרשויות המקסימלי  - 10 -ס' הרשויות למציע ביחס להניקוד יינתן עפ"י מ

( ואילו מציע 20*  5/10נק' ) 20רשויות יקבל  5לסעיף, לדוגמא: מציע עם ניסיון של 

 נק'.  20-רשויות יקבל את מלוא ה 11שלזכותו עומדות 

יצוין כי הצגת מספר התושבים בכל רשות מקומית על ידי המציע תיעשה על פי 

 .כן האחרון באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההנתון המעוד

יודגש ויובהר כי ניקוד בסעיף זה יינתן רק עבור רשויות מקומיות להן סיפק 

שירותי אכיפת גבייה  וגםהמציע שירותי גבייה שוטפת של מיסי ארנונה 

 מנהלית של מיסי ארנונה.

 :נקודות 02 -הגבייה  מנהל מחלקת  ראיון .19.2.6

 2 מטעם המציע, במסגרתו ייבחנוה יהגבימנהל מחלקת  הנו עבור ראיוןהניקוד 

: ניסיון וכישורים אישיים, כישורי 5-ל 1ינוקד בין מהם קריטריונים שכל אחד 

מובהר, כי )  והתרשמות כללית במזמיןה יניהול, הכרת תחום פעילות הגבי

אזורית תושבי מועצה תינתן העדפה למועמדים במסגרת ההתרשמות הכללית 

  .(שדות נגב

הניקוד הסופי של סעיף זה יהיה ממוצע הניקוד, כפי שיינתן על ידי הצוות 

 נק'(.  20ומוכפל במשקל הרכיב ) 100 -המראיין מטעם המזמין, משקולל ל

 נקודות: 02 –המלצות  .19.2.7

שירותי את  המציע סיפק רשויות להן המזמין יצור קשר עם שלוש .19.2.7.1

 .  19.2.5 כאמור בסעיף גביה ה

 5 -ל 1יתבקשו לנקד את שירותי המציע בניקוד של בין הגופים הנ"ל  .19.2.7.2

איכות השירות,  –הפרמטרים הבאים  2 –נקודות, בהתאם ל 

 ם.מקצועיות, זמני תגובה ושביעות רצון מהשירותים בכללות
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הניקוד הסופי של סעיף ההמלצות יהיה ממוצע הניקוד של שלוש  .19.2.7.2

 נק'(.  20ומוכפל במשקל הסעיף ) 100 -ההמלצות, מנורמל ל
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 לציון האיכות: נקודותסיכום הפרמטרים וה .19.2.2

 נקודות קריטריון

 20  הילהן סיפק המציע שירותי גבירשויות מס' 

 20  הגבייהמנהל מחלקת  ראיון

 20 המלצות

 100 סה"כ

 

לאחר מתן הניקוד, יתבצע נרמול, אך ורק להצעות שעברו את ציון סף האיכות,  .19.2.1

והיא  100כאמור לעיל. ההצעה לה ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל את הציון 

תהווה נקודת הייחוס לחישוב ציון האיכות ליתר ההצעות שהגיעו לשלב זה, 

 הבאה: בהתאם לנוסחת החישוב

 

 

 

   -הפחתת ציון האיכות בשל ניסיון קודם רע או כושל של המזמין עם מציע  .19.2.2

 50%המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית עד 

בשל ניסיון קודם רע ו/או כושל, של מציון האיכות הכולל של מציע וזאת, 

המזמין עם אותו מציע, לרבות מקרה של אי שביעות משמעותית מעבודתו של 

המציע ו/או אספקת שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש 

)לרבות ובכלל זה, אי שמירה ותיוק של כל מסמכי הגבייה, שנוצרו במהלך 

ם הרלבנטיים המתנהלים במזמין(, הפרת תקופת עבודתו, בתיקי הנכסי

דעת שלילית -התחייבויות קודמות כלפי המזמין וכיו"ב. או שקיימת לגביו חוות

פה -בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל

 לפני מתן ההחלטה הסופית וזאת, בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 

 מהציון הסופי( 60%) המחירבדיקת  -' גשלב  .19.2

 האחיד הנחהוישוקלל שיעור ה תיפתח המעטפה של הצעת המחירבשלב זה  .19.2.1

 (.פ ד'שהוגש על ידי המציע )

 על פי הנוסחה הבאה:ציון המחיר יקבע  .19.2.2

ציון 
 המחיר

 =  100  * 1 –שיעור ההנחה הגבוה ביותר     

1 –שיעור ההנחה בהצעה הנבחנת   
 

 * 100 = ציון איכות 
 ציון האיכות של ההצעה הנבחנת

 
 ציון האיכות הגבוה ביותר



 
 
 

 למתן שירותי גבייה כוללים עבור מועצה אזורית שדות נגבמכרז 
 

 26 מתוך 21עמוד  למתן שירותי גבייה כוללים 2016/29 מכרז פומבי
 

 ציון סופי –' דשלב  .19.2

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:

 ציון המחיר * 60% + ציון איכות   *    20% ציון סופי    =

 

 הזוכה התחייבויות  .20

"( ותימסר לו הודעה בכתב על הזוכהמציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן : " .20.1

, כשהוא חתום כדין, מזמיןלזכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו 

 מזמיןללזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא  מזמיןהימים מתאריך הודעת  12תוך 

( )להלן: 2נספח ה'כאמור, ערבות בנקאית לביצוע החוזה ) החתום במעמד החזרת ההסכם

למציעים אשר לא זכו במכרז  .בהתאם לחוזה "( ואישור קיום ביטוחיםערבות ביצוע"

 תישלח הודעה בכתב באשר לאי זכייתם. 

בהודעה בכתב שתימסר לזוכה על זכייתו, יקבע מועד תחילת ההתקשרות ועד למועד זה  .20.2

ולהגיש לאישור על הזוכה להשלים את כל ההיערכות לביצוע השירותים נשוא מכרז זה 

וכל המנהל מטעם המזמין תוכנית עבודה שנתית הכוללת יעדים מפורטים ומדדי הצלחה, 

 . על זכייתו עהיום ממועד ההוד 20 -מ זאת לא יאוחר

 זכויות המזמין .21

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  .21.1

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים, כאמור, 

 יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי

מסמכי המכרז, בדואר רשום, דואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על 

 ידם.

המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות,  .21.2

תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק 

יצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פ

 למציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך. למציעים.

לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים  רשאי במהלך הבדיקה המזמין יהא .21.2

 גם לאחר פתיחת ההצעות, ההמלא וו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונ

לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים שימצא לנכון על פי שיקול 

בין היתר על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי  דעתו הבלעדי,

המציא פרטים ו/או שיתף הקבלן פעולה ו/או לא לא ו, כאמור. והצעתו, במסגרת שיקולי

 לפסול את הצעתו. יהא רשאי מזמיןרב לעשות כן, והמסמכים כאמור, ייחשב כמי שסי
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למזמין זכות לבצע סיור בבית העסק של המציע או בכמה מבתי העסק שלו לשם  .21.2

התרשמות וזאת בתיאום מראש עם המציע. כמו כן, למזמין זכות להזמין למשרדיו את 

 המציע, לצורך היכרות עמו והתרשמות מניסיונו.

עתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים או לקוחות של המזמין יהא רשאי לפי שיקול ד .21.5

 המציע, ולברר פרטים נוספים, והספק לא ימנע ולא תהיה טענה כלשהי למזמין.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא להתקשר עם מציע שאין לו המלצות וניסיון קודם. .21.6

 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .21.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי  .21.2

אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או 

כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים. 

 ת לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה.כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכו

בנוסף לאמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר  .21.9

עמו או עם רשות ו/או תאגיד ו/או גוף אחר כספק ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של 

א כי השירות הנדרש, או שנוכח לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתו, או שנמצ

קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. או 

לחלופין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה 

שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה 

 .תו הבלעדי של המזמיןהסופית, וזאת בכפוף לשיקול דע

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .21.10

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות 

 מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

ציע אחד לביצוע השירותים. המזמין שומר לעצמו למזמין נשמרת הזכות לבחור יותר ממ .21.11

את הזכות להתקשר עם הזוכה לגבי חלק מהצעתו ו/או לפצל את העבודה בין מספר 

 זוכים.

המזמין רשאי לבחור זוכה ראשון, שני ושלישי. במידה ויתהוו בעיות מצד הזוכה הראשון  .21.12

השירותים הנדרשים כפי או במידה והזוכה הראשון לא יוכל מכל סיבה שהיא להעמיד את 

 הנדרש, המזמין יוכל לפנות לזוכה הבא בתור לביצוע השירותים.

המזמין רשאי לא לבחור זוכה לחלק מהשירותים או לכלל השירותים, בהתאם לשיקול  .21.12

 דעתו הבלעדי.

אין בקביעת זוכה כלשהו כדי להטיל על המזמין חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות  .21.12

 יקף כלשהו.לקבלת עבודה בה

המזמין יהיה רשאי, בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומתן ו/או לבוא בדברים עם  .21.15

כל אחד מן המציעים אודות הצעתו, לרבות לגבי המחיר ולגבי יתר התנאים ו/או השלמת 

פרטים חסרים ו/או הבהרות לפרטים קיימים ו/או כל עניין אחר הדרוש לצורך בחירת 

 הזוכה.
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, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו וקודם המזמין רשאי .21.16

 לחתימת ההסכם.

, במקרה של הצעות שוות, לקיים תמחור נוסף בין שניים חייב, אך לא רשאי יהא המזמין .21.17

או יותר משתתפים שהגישו הצעות שוות, וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות 

 יהא המזמיןלחילופין או בנוסף, במקרה כזה  המזמין.על ידי משופרות, במועד שייקבע 

 .לשקול כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה רשאי

למזמין שמורה הזכות לנהל הליך תחרותי נוסף ו/או התמחרות ו/או כל הליך אחר בין  .21.12

 כולם או חלקם. –המציעים 

מחיר ההצעה, רשאי  ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת .21.19

המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל המציעים שעברו את כל התנאים 

המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה המיטיבה 

עם עורך המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו תיבחן הצעתו 

 הגשת ההצעות במכרז.בהתאם למתכונת שהוגשה במועד 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .21.20

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה 

מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר של מילוי 

 הנמוך מבין השניים.

שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזה הצעה שהיא  המזמין .21.21

 במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין. 

מובהר, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו,  .21.22

כנדרש בהסכם וכן חתימת  עריכת ביטוחבין היתר, המצאת ערבות הביצוע ונספח אישור 

 המזמין על ההסכם.

עריכת לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא את ערבות הביצוע ו/או נספח אישור  .21.22

 –ימים מיום שנמסר לו על זכייתו  12כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך  ו/או ביטוח

 רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.

 ורשאי עפ"י שיקול דעת מזמיןה יהאא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו כולן או מקצתן, ל .21.22

הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור 

לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר, לרבות למציע הבא בתור לאחריו, 

 על כל הפסד שיגרם לו בגין כך. מזמיןוהזוכה יפצה את ה

, לפי מזמיןר והבמקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמו .21.25

₪  1,000זכאי לסך של מזמין ה יהאהבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכייה,  ושיקול דעת

)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים 

לעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה. פיצויים  20.2  -ו 20.1 הנקובים בסעיפים 

 למציע. מזמיןשלם היאלה יקוזזו מהתשלום הראשון ש
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 רשאי לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  מזמיןהא היבנוסף לאמור לעיל,  .21.26

, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו וות, להנחת דעתהוכח מזמיןכשיש בידי ה .21.26.1

נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

 במכרז. 

כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  מזמיןהתברר ל .21.26.2

, היה בה כדי מזמיןעובדה מהותית אשר, לדעת ה מזמיןשהמשתתף לא גילה ל

 קביעתו כזוכה במכרז.להשפיע על 

הוטל עיקול, אחד או יותר, על נכסי הזוכה, כולם ו/או חלקם, אשר לדעת  .21.26.2

המזמין היה בו כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת 

)שבעה( ימים מיום  7המכרז, והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין בתוך 

 ביצועו/ביצועם.

כולם ו/או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, או מונה לנכסי המציע הזוכה,  .21.26.2

שמונה לזוכה מפרק זמני או קבוע, או מנהל מיוחד, מונה נאמן בהקפאת 

)ארבעה עשר( ימים ממועד קביעתו,  12הליכים והמינוי כאמור לא בוטל בתוך 

 לחלופין הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע הזוכה.

)עשרים וחמישה אחוזים( או יותר מזכויות  25%עברו התברר למזמין, כי הו .21.26.5

 השליטה במציע הזוכה, ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין.

אם נפתחה חקירה פלילית, או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או  .21.26.6

 כנגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

, רשאי המזמין 21.26  -ו 21.24 , 21.23 פורטות בסעיפים בוטלה הזכייה במכרז בנסיבות המ .21.27

וכה לגביה וכן להגיש את הערבות לקיום ההצעה למכרז ו/או את ערבות הביצוע של הז

למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו, ואותו זוכה שזכייתו בוטלה יפצה את 

המזמין על כל הפסד ישיר או עקיף שייגרם לו בגין כך. יובהר, כי היה ותבוטל הזכייה ו/או 

ההסכם עם המציע הזוכה, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע 

/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין בקשר הבא לאחריו ו

 לביצוע העבודות נשוא המכרז.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  .21.22

שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא 

לחילופין, המזמין רשאי להתעלם מהסתייגות ו/או שינוי כאמור, לפי לפסילת ההצעה. 

 שיקול דעתו המלא הבלעדי והמוחלט.

 למזמין נשמרת הזכות לסיים את החוזה בסוף כל שנה קלנדרית. .21.29

המזמין רשאי לדרוש החלפת עובד בעובד אחר מטעם הזוכה במכרז מבלי לנמק את סיבת  .21.20

פו מיד לכשיידרש. מובהר בזאת, כי אין לראות והזוכה במכרז מתחייב להחלי -הדרישה 

בתנאי זה משום פיקוח לעניין יחסי עובד ומעביד, אלא אמצעי להבטיח את מתן 

השירותים בצורה בטוחה ויעילה. הנהלת המזמין לא תהיה חייבת לפצות את הזוכה 

במכרז בדרך כלשהיא בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו בשל דרישה להחלפת 

 אחד מעובדיו כמפורט לעיל.
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המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמין בגין  .21.21

 הוצאות אלה. 

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם  .21.22

 לכל דין.

 בכבוד רב,
 שדות נגב האזוריתמועצה ה ראש, תמיר עידאן
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