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מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 15/2020

ביצוע עבודות תחזוקה בתחום המועצה ויישוביה
הזמנה להציע הצעות
המועצה האזורית גולן )להלן – "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תחזוקה בתחום
המועצה וביישוביה ,מן הסוגים שתחת פרק "שיפוצים ואחזקה" במחירון דקל ,בהתאם למפורט
במסמכי המכרז להלן.
המכרז מתייחס לשני אזורים ,צפון ודרום ,כאשר העבודה תפוצל ביחס לכל אזור באופן שייקבע
זוכה אחד למתן השירותים באזור הצפון וזוכה שני למתן השירותים לאזור הדרום כהגדרתם
להלן.
חרף האמור ובנסיבות מיוחדות ,תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפקיד את
מתן השירותים לשני האזורים בידי אותו מציע.
.1

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד " מסמכי המכרז":
 .1מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות מסמך זה
נספח  -1נוסח ערבות מכרז
נספח  - 2הגדרת האזורים.
 .2מסמך ב' – הצהרת המציע
נספח א' -הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית
נספח ב' -הצהרה בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר
מינימום כדין
 .3מסמך ג'  -מפרט עבודות והצעת המשתתף.
 .4מסמך ד'  -הסכם מדף מספר ) 3210נוסח אפריל  2005תשס"ה( -לא
מצורף
 .5מסמך ה' -הסכם התקשרות
נספח א'-
נספח ב'-
נספח ג'-
נספח ד' –
נספח ה'-
נספח ה'-
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הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים
דרישות והוראות הביטוח
תצהיר ניגוד עניינם
נוסח ערבות ביצוע
נוסח ערבות בדק
מחירון דקל )לא מצורף(

2
ב.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות
תמורת  500ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה.

ג.

יוכל להשתתף במכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז כאמור.

ד.

יצירת קשר לתיאום רכישת מסמכי המכרז לטלפון  04-6969759או לדואר
אלקטרוני .rechesh@megolan.org.il

ה.

בעת רכישת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע )שם המציע,
טלפון ,פקס ,כתובת דואר אלקטרוני ,שם איש הקשר וכדומה(.

תנאי השתתפות
.1

.2

רשאי להשתתף במכרז קבלן רשום אצל רשם הקבלנים והעונה בעצמו על כל התנאים
המפורטים להלן:
א.

הוא רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים עם סיווג מתאים לעבודות
בניה  200ג'.1/

ב.

הוא בעל ניסיון קודם מצטבר של ) 5חמש( שנים בעבודות דומות ,במשך ) 10עשר(
השנים שקדמו להגשת ההצעה.

שיטת המכרז  -שיטת הנחה
א.

על הקבלן להגיש את הצעתו ולציין בו את שעור ההנחה הכוללת המוצעת על ידו
ביחס לאומדן המועצה כמפורט בנספח לפי מחירון דקל )להלן " -אומדן
המועצה"( )לא מצורף(.

ב.

שיעור ההנחה שיוצע יהיה לפחות  10%הנחה

ג.

ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה המצורף מסמך ב'.

ד.

המציע יהיה רשאי להגיש הצעה לאחד משני האזורים או לכל אחד מהם ,ואולם
ידוע למציע כי לכל אזור יוגדר זוכה אחר ,וככל שלפי ניקוד ההצעות יהיה זכאי
להיות מוכרז כזוכה לשני האזורים ,כי אז תהיה המועצה רשאית להחליט ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,מהו האזור בו יזכה והוא יהיה מנוע מכל טענה לעניין זה.

ה.

עוד ידוע למציע כי יתכן וייקבע זוכה אחד בלבד לשני האזורים ,וזאת בנסיבות
מיוחדות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ו.

מובהר כי המועצה תהיה רשאית לקבוע את היקפי העבודה לפי הצורך ,ובכפוף
לזכותה לבצע חלק בלבד מן העבודות ,ו/או לפצל את ביצוע העבודה בין מספר
קבלנים כאמור.

ז.

שעורה של ההנחה יהיה נקוב באחוזים )או בחלקי אחוזים( ,ואם היא תינתן
בשבר עשרוני הוא יהיה נקוב לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה.

ח.

שעורה של ההנחה הנ"ל יהיה נכון לביצוע כל העבודה והחומרים ויחול באותו
שעור לגבי כל סעיף וסעיף הנקוב בכתב הכמויות.

ט.

מחירי המחירון מהם תינתן ההנחה כוללים מע"מ.
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י.
יא.

יב.

שיעור ההנחה המוצע יהיה יחול באופן אחיד על כל אחד מן הפריטים במחירון
דקל לכל אזור .למען הסר ספק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים
שונים.
מודגש שוב כי ההצעה תינתן ביחס לכל אזור בנפרד )עם אפשרות לנקוב בשיעור
הנחה שונה ביחס לכל אחד מהאזורים( ואולם שיעור ההנחה המוצע יחול באופן
אחיד על כל אחד מן הפריטים המפורטים בטבלה המתייחסת לכל אזור בנפרד.

יד.

הערכת היקף העבודות הינו כ -חמש מאות אלף ש"ח לשנה לאזור הצפון ; כ -שש
מאות ושמונים אלף ש"ח לשנה לאזור הדרום .האמור הינו הערכה בלבד ואין בו
כדי לחייב את המועצה בכל צורה או אופן.

טו.

אם נקבע שיעור הנחה שונה לפריטים שונים באותו אזור  -תהיה המועצה רשאית
לפסול את ההצעה לאותו אזור או לקבוע כי שיעור ההנחה יעמוד על השיעור
הגבוה ביותר שהוצע )ההצעה הזולה ביותר( על אחד הפריטים הנכללים ברשימה
)ההצעה הזולה ביותר( לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציע יהיה מנוע מכל טענה
לעניין זה ,הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעת מציעים אחרים.

טז.

אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא
לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור הנחההנמוך מ ,10%הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.

יג.

.3

על המציע לכתוב בבירור בהצעתו )מסמך ב' למכרז( את שיעור ההנחה בספרות
ובמילים.
למרות האמור לעיל ,מובהר כי מציע אשר יגיש הצעתו הן ביחס לאזור צפון והן
ביחס לאזור דרום ,יהיה רשאי לנקוב בשיעור הנחה שונה ביחס לכל אחד מן
האזורים.

שקלול ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
א .לצורך השוואת ההצעות השונות ,יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים להלן המשקל
כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:
) (1המשקל בגין רכיב המחיר .80% -
) (2המשקל בגין רכיבי האיכות.20% -
ב.

מובהר כי בדיקת ההצעות תיעשה ביחס לכל אזור בנפרד.

ג .ניקוד רכיב המחיר -
הצעת המחיר הנמוכה ביותר ,דהיינו ששיעור ההנחה האחיד הנקוב בה הינו
)(1
הגבוה ביותר ) ,(Yתקבל את הניקוד המלא בגין רכיב המחיר ) 80נקודות(.
כל הצעה אחרת ששיעור ההנחה האחיד הנקוב בה קטן יותר ) (Zיחושב הניקוד
)(2
לה לפי הנוסחה הבאה:

)80 x (100-y
)(100-Z
לדוגמא :אם המחיר הזול ביותר נובע מהנחה בשיעור של  ,15%וההצעה הנבחנת
הבאה היא  ,10%יחושב הניקוד להצעה הנבחנת באופן הבא:
=75.55

ד .ניקוד רכיבי האיכות -
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)x (100-15

)(100-10

80

4
)(1
)(2
)(3

)(4

)(5

יערך על יסוד מסמכים ומידע שיובאו על-ידי המציע להצעתו ו/או באמצעות
בדיקה שתיערך על-ידי המועצה ו/או באמצעות עריכת ראיון למציעים.
המועצה תבדוק ,בין היתר ,את יכולת המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז
באופן ראוי ובמועד ,ניסיונו הקודם והמלצות.
להוכחת הניסיון והמקצועיות של המציע ,ואיכות עבודתו ,לצורך ההערכה
והניקוד שיינתן עבור רכיבי המדד המקצועי איכותי ימציא המציע תיעוד רלוונטי
ביחס לניסיון הקודם שלו ,ובכלל זה רשימת לקוחות ופירוט העבודות מן הסוג
נשוא מכרז זה שביצע עבורם ומועדי ביצוען של העבודות הללו ,רשימה של
מוסדות ציבור לרבות רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים עבורם ביצע
המציע עבודות מן הסוג נשוא מכרז זה ,רשימת ממליצים וכל תיעוד אחר ,העשוי
לפי דעתו לסייע בהערכת היכולות והניסיון ,מקום שקיים כזה.
בבחינת רכיב האיכות תתרשם המועצה מעבודות דומות קודמות שהעניק המציע,
מזהות מקבלי העבודות ,המלצות שהציג המציע ,וממידע שנאסף על ידי המועצה,
וכן מראיון אישי עם מי מהמציעים ,ככל שתבחר המועצה לעשות כן ,הכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
ניקוד המדד המקצועי האיכותי המצטבר ) 20נקודות( יחושב לפי הרכיבים
הבאים:
) (1היקף וטיב הניסיון של המציע  -בביצוע עבודות בפרויקטים  15נקודות
דומים.
נקודות
) (2התרשמות כללית  -במסגרת חישוב הניקוד בגין רכיב זה5 ,
יהיה הצוות המקצועי רשאי להתייחס למומחיות מיוחדת
ספציפית של המציע ,למקצועיותו ,לזמינותו לביצוע
העבודות ,לרכיב השירותיות והתאמתו למועצה ולצרכיה,
ליחסי האמון המיוחדים המאפיינים את טיבה של
ההתקשרות נשוא מכרז זה וכיו"ב.
סה"כ

20

נקודות

ה .ככלל ,המציע הזוכה באזור מסוים יהיה המציע אשר הניקוד המצרפי שלו יהיה הגבוה
ביותר מבין ההצעות לאותו אזור.

.4

ו.

יובהר כי למועצה אין חובה לקבל את ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר או
הצעה כלשהיא.

ז.

נמצא כי הניקוד המצרפי המיטבי לשני האזורים ניתן לאותו מציע ,תהיה המועצה
רשאית לקבוע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולאחר ששמעה את המציע )מבלי להקנות לו
זכות בחירה( ,מהו האזור שיופקד בידי המציע ,ולהפקיד את האזור האחר בידי המציע
הבא בתור .לחילופין ובנסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,תהיה
המועצה רשאית להחליט על הפקדת שני האזורים בידי אותו מציע.
הבהרות ,שינויים והשתתפות בישיבת הבהרות חובה
שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד ליום שני 10.8.2020 ,כ' אב תש"פ
א.
שעה  12:00למייל . rechesh@megolan.org.il
על המציע לצרף לפנייה את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר
ב.
אלקטרוני ומספר טלפון.
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ,וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו
ג.
ביוזמת המזמין ,יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת שצוינה על
ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם.
בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.
ד.
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה
ה.
לא מובן ,יפנה בכתב למזמין במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.
אין המועצה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים שניתנו בעל-פה ,ואלה לא
ו.
יחייבו את המועצה.
המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה להזמנה
ז.
להציע הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
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לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים,
לבטל את המכרז ו/או לשנותו .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל מנימוקים סבירים.
אין המועצה ועורכי המסמכים ערבים לדיוק הכמויות ,התכניות והתיאורים
הטכניים.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ראשון ,יט' אב  9.8.2020 ,בשעה  15:30באולם
המליאה בניין המועצה האזורית גולן בקצרין -חלה חובת השתתפות בישיבת
הבהרות .
משתתף המבקש לקחת חלק בישיבת ההבהרות נדרש להקדים ולמסור בדואר
אלקטרוני את דבר התעניינותו במכרז ,ובקשתו לקבל פרטים על כל שינוי
באמצעות הדואר האלקטרוני .לשם כך יפנה המציע לדואר האלקטרוני
וימסור כתובת דואר אלקטרוני תקפה
rechesh@megolan.org.il
בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות .אין באמור כדי לגרוע מחובת המשתתף
לעקוב אחר הודעות המועצה באתר האינטרנט שלה.

ח.
ט.
י.

יא.

)(1

נוכח הוראות משרד הבריאות ,ישיבת ההבהרות תתקיים במגבלות
הנדרשות והמתחייבות לפי שיקול דעתה של המועצה.

)(2

המועצה שומרת על הזכות לפצל את הישיבה למספר מפגשים שיתועדו
גם בווידאו ויימסרו למציעים שהשתתפו בישיבה אחרת ,וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי;

)(3

לחילופין או בנוסף ,תהיה המועצה רשאית לערוך את הישיבה באופן
וירטואלי דרך תוכנה להיוועדות חזותית )כגון  ,(ZOOMוהודעה על כך
תפורסם באתר האינטרנט שלה.

יב.
.5

באחריות המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה ביחס למכרז זה.

ערבות בנקאית  -ערבות מכרז
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,בסך
א.
של ) ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים( ערוכה לפקודת המועצה,
בנוסח המצורף כמסמך  1להזמנה זו ,ותהיה בתוקף עד ליום רביעי ,י"ב תשרי
תשפ"א  .30.9.2020מציע שבחר להגיש הצעה לשני אזורים נדרש לצרף ערבות
אחת בלבד.
ב.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מאת המציע ,בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני,
את הארכת תוקפה של הערבות למועד חלופי כפי שייקבע על-ידה ולא למעלה מ-
) 3שלושה( חודשים נוספים .דרשה כן המועצה ,ימציא המציע ערבות מוארכת
כאמור תוך ) 5חמישה( ימי עסקים ממועד הודעת הדרישה או תוך זמן קצר יותר
לפי העניין.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות.

ד.
ה.

המצאת ערבות בנקאית כאמור לעיל ,הינה בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז,
ומציע שלא יצרף ערבות בנקאית כמתחייב ,הצעתו לא תובא לדיון.
המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
חזר בו מהצעתו בכל שלב ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,ככל שזכה.
)(1
במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק.
)(2
פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
)(3
סירב להמציא למועצה את מסמכי הביטוח והערבות הנדרשים ואת יתר
)(4
המסמכים והאישורים הנדרשים לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז(
וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי
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מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו
במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.

.6

ו.

אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמועצה להעלות כל טענה כלפי המציע ולדרוש
ממנו כל סעד העומד לה לפי כל דין ,לרבות בגין נזקים שנגרמו למועצה בשל
מעשה ו/או מחדל של המציע או מי מטעמו.

ז.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית אשר נמסרה על ידו.

הגשת ההצעה
המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז וישים כל החומר במעטפה
א.
חלקה וסגורה ,עליה יצוין "מכרז מס'  – 15-2020תחזוקת ישובים" ,ללא כל
אזכור לפרטי המציע או בכלל על גבי המעטפה.
את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת ההצעות בלשכת המועצה עד יום
חמישי  13.8.2020 ,כג' אב תש"פ בשעה .14:30

ב.
.7

על הקבלן המציע להניח את טופס ההצעה ואת הערבות הבנקאית במעטפה
הסגורה ולצרף גם את המסמכים הבאים:

א.

)(1

אישור על ניהול ספרים כחוק.

)(2

אישור על ניכוי מס מקור.

)(3

תעודת עוסק מורשה.

)(4

אישור רוא"ח  /עו"ד לבעלי זכות חתימה )במקרה שהמציע תאגיד(.

)(5

כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף.

)(6

תעודת רישום סיווג בתוקף אצל רשם הקבלנים.

)(7

תיעוד להוכחת נסיון מקצועי קודם.

)(8

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע.

)(9

ערבות מכרז תקפה ,חתומה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
לא צורפה ערבות כאמור בסעיף זה ,תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.

)(10

נוסף על האמור לעיל ,כל מידע רלוונטי לבחינת יכולתו של המציע לבצע
את העבודות נשוא המכרז באופן ראוי ובמועד ,לרבות ניסיון קודם
והמלצות ,רצוי מרשויות מקומיות.

ב.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר לצורך הערכת
הצעתו ,להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ולבקש הבהרות בדבר פרטים שונים בהצעותיהם ,וזאת כדי
לאפשר למועצה להעריך את הצעותיהם.

ג.

המועצה רשאית לא לדון בהצעת מציע אם-:
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.8

)(1

יש לה יסוד סביר לחשוב שכוונת המציע היתה להוליך שולל את
המועצה על ידי שגיאות שנעשו במכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים.

)(2

ההצעות מבוססות על הבנה מוטעית של נושא המכרז ,או על הנחות
בלתי נכונות ,או אם המחירים שצוינו בהצעה ,אינם סבירים.

)(3

אם נכללו בהצעה שינויים או הסתייגויות.

)(4

אם המציע לא צרף איזה מן המסמכים המפורטים לעיל בס"ק א'.

מסירת העבודה

.9

א.

הזמנה זו נמסרה לקבלן בתנאי מפורש כי אין המועצה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא וכי הדבר מסור להחלטתה הבלעדית
של המועצה .להסרת ספיקות יובהר כי המועצה אינה חייבת להתקשר בחוזה אף
עם הקבלן שהצעתו זכתה במכרז.

ב.

מסירת חלק מן העבודה  -הרשות בידי המועצה להוציא לפועל על ידי הקבלן
חלק מן העבודה בלבד ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת
היקף העבודה ,או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם.

ג.

העבודה תתבצע באמצעות הוצאת הזמנות עבודה לביצוע עבודות תחזוקה מעת
לעת ולפי הצורך.

ד.

המועצה תהיה רשאית לפצל את ביצוע העבודה ולמסור את ביצוע העבודה בידי
שני קבלנים או יותר לפי חלוקה שהמועצה תמצא לנכון.

ה.

אם עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ,עלול להיגרם עיכוב ,או ייגרם עיכוב
בקידום המכרז ו/או בביצוע העבודות מכוחו ,או יהיה צורך לעכב את ביצוע
העבודות ,תהיה המועצה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לדחות
את קידום המכרז ו/או את ביצוע העבודות ו/או לבטלן או להורות על ביצוע
חלקה בלבד ו/או לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך ביצוע העבודות.

ו.

בנוסף להסכם שייחתם עם המועצה ,ייחתם בין הזוכה לבין תאגידי
המועצה :החברה הכלכלית גולן וחברת קולחי גולן  ,כל תאגיד בנפרד ,הסכם
בנוסח דומה לנוסח המצ"ב כמסמך ד' ,בשינויים המחויבים ,וזאת לפי שיקול
דעתו ורצונו של כל תאגיד בנפרד .אין בהתקשרות ישירה זו ,ככל שתיערך ,כדי
לחייב את המועצה בכל התחייבות ו/או כדי להטיל עליה כל אחריות בקשר עם
אספקת השירותים לחברה הכלכלית ולקולחי גולן.

ז.

כמו כן ,הזוכה במכרז יספק את השירות גם לועדים המקומיים של יישובי
המועצה באותו אזור בו זכה ,לפי דרישת מי מהם ,בהסכם נפרד שייערך בין
הזוכה לבין כל ועד מקומי שיחפוץ בכך ,בהסכם בנוסח זהה לנוסח המצ"ב
כמסמך ג' ,בשינויים המחויבים .אין בהתקשרות ישירה זו כדי לחייב את
המועצה בכל התחייבות ו/או כדי להטיל עליה כל אחריות בקשר עם אספקת
השירותים לועדים המקומיים או לאיזה מביניהם.

הערות כלליות
א .לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.
ב.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז )למעט
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד,
לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל
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מקרה )גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של
מסמכי המכרז ,אשר הוכן על ידי המועצה וכפי שנמסר למציעים.
ג.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה
במסמכים אינו מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

ד.

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.

ה .המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ו.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

ז.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

ח .הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין הצדדים.
ט .המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה ,מכל נימוק סביר שהוא.
י.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי
המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם
יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

יא .כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון
אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.
יב .בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא
תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.
יג .כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע.
יד .המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר ,כי קיימת זכות עיון בהצעתו לפי הדין וכי הוא
מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי ,וזאת מבלי
לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים .על המציע לציין בהצעתו מהם
המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים /מקצועיים ככל שקיימים ,אותם הוא
מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים )ובהתאמה גם מוותר מראש על כל זכות לעיין
במסמכים/נתונים אלה גם בהצעותיהם של המציעים האחרים( .מודגש כי שמו וכתובתו
של המציע והמחיר שהוצע על ידו ,לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .כל החלטה לעניין
זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.
טו .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .אין להעתיק את
מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,אלא לצורך הגשת הצעה למכרז
זה בלבד.
טז.
(1
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המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להכריז כזוכה על מציע ,שהצעתו
תדורג במקום השני )להלן" :הזוכה שני"( ,זאת במידה ותחליט המועצה
להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,בשל אי שביעות רצון מתפקודו
במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עימו )תקופת הניסיון( .היה
ותחליט המועצה לעשות כן ,מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות
תוך  14יום ממועד ההודעה שנמסרה לו ע"י המועצה.

9
(2

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את הזוכה
השני במידה ויידרש לחתום על ההסכם ,לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש,
עריכת ביטוחים וכיו"ב.

יז .המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.
יח .תנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי"ח  ,1958 -ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השניה,
יגברו ויקבעו הוראות התוספת השניה.

______________________
חיים רוקח ,ראש המועצה
מועצה אזורית גולן
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