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 2021ינואר  21

 
 21/2020מכרז מס' 

של ציוד, ריהוט ומיחשוב   רכישה, אספקה והתקנה
 ( 2020מסגרת( ) כולל במוסדות חינוך ברהט ) 

 
 למשתתפים 2מס' הודעה 

 
ינואר    31עד ליום    והמגבלות שהוטלו בשל התפרצות נגיף הקורונה הארכת הסגר  בשל  
 , להלן מועדים מעודכנים לניהול המכרז:  2021

 
סעיף   שעה  תאריך  האירוע  מסד

 בהזמנה 
 6.1.1 10:00 21.12.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז  1
 6.2.1 13:00 3.2.2021 סיום רישום מוקדם  2
 6.3.1 13:00 3.2.2021 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  3
 6.1.1 13:00 8.2.2021 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 10.2.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5

 
 כמו כן, להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה:

 
 מענה  שאלה  סעיף מסמך  עמ'  סד

מועד  נבקש לדחות את   6.4.1  20 1
בשבועיים   ההגשה 

 לפחות 

 אה לעיל ר

את   1.3.2  10 3 למחוק  נבקש 
"לרבות   המילים 
חשבונות   אישור 

 לתשלום". 
הגיוני   שאנו  לא 

לספק מוצרים  נתחייב  
כי   הבטחה  ללא 
עבורם   התשלום 

 יתבצע בזמן. 

 הבקשה נדחית 
ובל בעבודה מול כל  כמק
גוגורם ומול  פים  , 

ביצוע  צ בפרט,  יבוריים 
עבור   מתן  תשלום 

אספקת    שירותים,
או ביצוע עבודה,    טובין

בהגשת   מותנה 
ובאישור  חשבונות  

כל  -על  החשבונות ידי 
 .  הנדרשים הגורמים

נכונים   אלה  דברים 
כאשר מדובר ברכישות  

התקציבי  מקור  האשר  
גופים   של  הוא  שלהן 
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אחרים   ציבוריים 
החינוך,  מ )כגון: שרד 

וכיו"ב( הפיס  ,  מפעל 
אישורם   שקבלת 
חלק   מהווה  לתשלום 

מבלתי   ן  נפרד 
   .התקציבית ההרשאה 

 נבקש לבטל סעיף זה.   1.6.1  11 2
החוק   בנוסח  מעיון 
סעיף   מטרת  כי  עולה 
זה למנוע כפיה לעשות  

עבודה  או   לקבל 
שירות   או  אישית 

 אישי. 

 .  נדחיתבקשה ה
המטרה היא אכן למנוע  

ההסכ אכיפת  ם  את 
על    ם הזוכהשייחתם ע

יס ו  העירייה  פק  תהוא 
כספי בגין    בלבד  בסעד 

 .  עבודה שבוצעה בפועל
דברים אלה מתבקשים  

כאשר   מדובר  בעיקר 
 .במכרז מסגרת

4 15  4.1 , 
4.2 

את   להשלים  נבקש 
ל   האות  אחרי  החסר 

 )מספר פעמים( 

 לת הבקשה מתקב
 ר בטעויות הגהה. מדוב

בסעיף     4.1הכוונה 
 : יאה
החינל"...  וך  מוסדות 

 ...." יםורטמפה
בסעיף     4.2הכוונה 

 : היא
ומחשוב "... ריהוט 

ר מכוח  כיב  נוספים 
 ..."המסגרת

טופס   16 5
13 

נבקש לשנות את סכום   5.2.2
ל    5%  -ערבות הביצוע 

ההצעה   מגובה 
 )כמקובל בפיס(  

הערבות   כי  נבקש  כן 
לא תמסר עם חתימת  
עם   אלא  החוזה 

 הזמנת הרשות 

 :נדחיתהבקשה 
 : לגבי סכום הערבות

 . 1.3.1נא ראו סעיף 
מסירת   מועד  לגבי 

 :הערבות
נדחית.  הבקשה  

ביצוע   ערבות  המצאת 
על   לחתימה  תנאי  היא 

כמקובל  חוזה  
כנגד   וזאת  במכרזים, 
ההצעה   ערבות  השבת 

   זוכה.לידי ה 
 נבקש לבטל סעיף זה,  5.5.3  17 6

את   לשנות  מקובל  לא 
במהלך   הביטוח  תנאי 

 תקופת החוזה 

 הבקשה נדחית 
לא ברור על מה נסמכת  
במכרזים   הטענה. 

טווח  ובעיקר  )  ארוכי 
מסגרת( יכול  ,  במכרזי 

ך  צורה  רלהתעור
 .  בשינוי תנאי הביטוח
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את   6.1.3  18 7 להוריד  נבקש 
למחיר   המכרז  מחיר 
מכרז   קניית  ראלי, 

של   ₪    5,000בסכום 
 אינה הגיונית 

 .הבקשה נדחית
המכרז   היקף  ראו  נא 

בסעי   1.3.1פים  כאמור 
 .1.8.3 -ו

הרכיסכ גם  ום  שה 
בין  ת הסיכומים  ואם 

ן המקומי  מרכז השלטו
לרשות לעסקים קטנים  

   וניים.ובינ
נבקש לשנות את נוסח   6.3.5  20 8

כדלהלן:   הסעיף 
חייבת   "העירייה 
שאלת   לכל  להתייחס 
היא   אין  אך  הבהרה, 
את   לקבל  חייבת 

ו חייבת  א השאלה  ינה 
 לשנות את הדרישה" 

 הבקשה נדחית 
כ העירי ,  מיןמזיה 

שאלות   לאילו  תחליט 
כל   תתייחס.  היא 
לה  יינתן  שלא    שאלה 
מענה יראו אותה כאילו  

 נדחתה.  

נוסח   7.2.4  22 9 את  לתקן  נא 
 הסעיף. 

חסרות   הקיים  בנוסח 
 מילים.

 הבקשה מתקבלת 
להיות   צריך  בסיפא 

 כתוב:
אם המציע יחזור בו  "...

 ...". מהצעתו
בסעיף   7.3.2  22 10 להוסיף  נבקש 

המילים   את  זה 
 הבאות:

תהיה   "העירייה 
הודעה   לשלוח  חייבת 
בתנאי   שינוי  כל  על 
שהתקבל   המכרז 

מסירת  לאחר   מועד 
 המכרז" 

 הבקשה נדחית 
הפסקה  ראו    נא 
זה.  לסעיף    הראשונה 
אחרי   המעקב  חובת 

חריות  ההודעות היא בא
 המשתתפים. 

עצמה   הדרישה 
ומופרכת מאחר  עד  , 

הרי  לסיום שום  מועד 
העירייה   המוקדם, 

יודעת למי  אינה  אפילו  
צריכה   לשלוח את  היא 

ש  על  ינוי  ההודעות 
 התנאים. 

השינויים   9.2.2.1  27 11 את  נבקש 
נושא   הבאים בתצהיר 

 משרה: 
הצורך   .1 ביטול 

על   חתימה  בתאריך 
 החוזה בין הספק ללקוח. 

ביטול הצורך בציון   .2
 סכום המכר המדוייק 

שחברה   מקובל  לא 
פ  תחשוף  רטי  עיסקית 

והעסקאות    ה לקוחותי

 נדחית שה הבק
הנתונים הללו נדרשים  
ויכוחים   על מנת למנוע 

י העמידה  מיותרים לגב
 בתנאי הסף.  

לגבי מועד החתימה על  
 : החוזה

ו הסף  מאחר  תנאי 
למועדים   מתייחס 

ולכל  ספ ציפיים, 
האספקה    "שרשרת" 
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כמו   ידה.  על  שבוצעו 
של   הסכמה  אין  כן, 
כל   את  לפרט  לקוחות 
העסקאות   פרטי 

 שבצעה. 
יכולים   אנו  לחילופין, 
להעביר הקפי סכומים  

 ותקופות ביצוע  

ו)מ החוזה  עד  שלב 
האספקה   לשלב 

לפרט  פועל(,  ב נדרש 
 את המועדים הללו. 

ניתן לציין את  עם זאת,  
  והשנה החודש  

גבוליים,    ם)ובמקרי
ירייה תהיה רשאית  הע

 לבקש הבהרות(. 
 : לגבי ציון שווי העסקה
ש  גם הנתון הכספי נדר 

העמידה   הוכחת  לצורך 
)היקף  בת הסף  נאי 

המישהרכ ינימאלי  ה 
 בכל שנה(.  הנדרש 

גיל הנתונים,  בעניין  וי 
מכירה   בין  לאבחן  יש 
ציבורי   לגוף  שבוצעה 
שבוצעה   מכירה  לבין 

 .  לגוף פרטי
לאבחן   יש  בין  עוד 

וועדת   מול  חיסיון 
חיסיון   לבין  המכרזים 

 .  מול מתחרה עסקי
גופים   של  רכישות 
נעשות   ציבוריים 
בהתאם   ציבור,  מכספי 
החלות   למגבלות 

)בדר"כ   לאחר  עליהם 
פומבי(,  ניהול   מכרז 

הרכישה   גלויים  ונתוני 
ועדת    לציבור )פרוט' 

דוחו"ת  המכרזים  ,
 .  וכיו"ב( ביקורת
את  בנוסף,   לקבל  ניתן 

לאחר   העסקאות  נתוני 
לפי   בקשה  חוק  הגשת 

המידע ואין  חופש   ,
 .  מדובר במידע חסוי

הסף  מאחר   ותנאי 
לגופים   במכירה  עוסק 

בלבדצ אזי,  יבוריים   ,
לגופים   מכירות  נתוני 

נתונים   אינםציבוריים, 
עליהם   להטיל  שניתן 
ועל   מסחרי,  חסיון 
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לפרט   המשתתפים 
 אותם.

בעתיד   שיעלה  ככל 
על   לשמור  הצורך 

ב  הנתונים  עת  חיסיון 
  ם יתתפמששל    עיון

במסמכי    אחרים 
הדבר   הזוכה,  ההצעה 

 ישקל בנפרד. י
 נבקש לבטל סעיף זה.  9.2.2.2  28 12

אינם   לקוחות 
את   לחשוף  מעוניינים 
הפרטים   כל 

 המבוקשים. 

 שה נדחית הבק
 ראה האמור לעיל.  

המ בוקשים  הנתונים 
עם  הם ביחס לעסקאות  

 . גופים ציבוריים
אינו "לקוח"  גוף ציבורי  
ל הטלת  שיכול  דרוש 

הנתונים   על  חיסיון 
זה,    המבוקשים בסעיף 

ממומן  והוא    מאחר 
אלא אם  )  בורמכספי צי 

 מדובר בגוף בטחוני(. 
סעיף  נבקש   9.4.4.2  29 13 למחוק 

 זה.
להעביר   מקובל  לא 
של   כספיים  דוחות 
פרטית   חברה 
לא   וביותר  ללקוחות 
מכתב   לאמת  מקובל 
דוחות   מול  רו"ח 

 כספיים. 

 נדחית הבקשה 
בסעיף האמור  ראו  .  נא 

את   לצרף  חובה  אין 
הה )ובצדדו"ח  ק  כספי 

ההערה  נכת בעניין  בה 
 מכתב רואה החשבון(.

ב בלבד מדובר    רשות 
לוועדת   הנתונה 

ואם  המכרזים יוחלט  , 
הדבר   מימושה  על 

כלפ כל  יעשה  י 
 המשתתפים ביחד.  

שבעתיד   יעלה  ככל 
הצ לובכלל  בקש  רך 

כספי  ף  בנוס  דו"ח 
החשבון רואה  , למכתב 

לאחר   רק  יעשה  הדבר 
הטיעון  י  צומי זכות 

 הנתונה למשתתפים.  
אם   גם  מקרה,  בכל 

הדוח ת  ו"יתבקשו 
בהם  הכספי העיון  ים, 

לוועדת  יוגבלו  
והדו"ח   המכרזים, 
מפני   חסוי  יישאר 

האחרים ,  המשתתפים 
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ב עיון  לרבות,  עת 
   במסמכים.

לסעיף   9.6.6  30 14 להוסיף  נבקש 
המילים   את  זה 
"ובלבד   הבאות: 
שנתנה התראה לזוכה  
זמן   קיבל  והוא 
לטיפול   מתאים 

 ותיקון הנדרש" 

 .נדחיתשה הבק
תשומת הלב, כי מדובר  
ולא   הצעה  בערבות 

 בערבות ביצוע. 
  צעה ההערבות  את  

  . ציעיםהמ  כל  מגישים
ה הערבות  וא  חילוט 

הפרת     דיני בגין 
תנאי  ו/או    המכרזים

חתימת   אי  או  המכרז 
 . ידי הזוכה-על  חוזה

  ביצוע ה ערבות  את  
  ז הזוכה במכר   רק  ישמג

סעיף   חילוט  .  (5)ראו 
ן  ערבות הביצוע הוא בגי

     ת החוזה.הפר
סעיף   9.8.1.2 8טופס   31 15 למחוק  נבקש 

 זה.
המקובל הוא שהמציע  
בלבד חותם על תצהיר  
נדרשת   ולא  זה  מסוג 
חתימה של שאר בעלי  
ומנהלים   המניות 

 בחברה 

 הבקשה נדחית 
פועלים  המ ציעים 

עלי  בבאמצעות  
נושאי   או  תפקידים 

 משרה לסוגיהם.  
ו/או   עניינים  ניגוד 
יכולה   משפחה  קרבת 

בינ לבין  להיות  ם 
בעירייה   גורמים 

באופן שעלול  )כמזמין(, 
ניגוד  ל הסדרי  חייב 

 עניינים. 
היענות  ת, ככל שעם זא

הגשת  לסעיף   מחייבת 
בירה של  כמות בלתי ס

משתתפים  הירים, התצ
רשאים לפנות בהבהרה  
בעלי   זהות  לגבי 

תהיה  שהתפקידים  
זה,   להליך  נגיעה  להם 

שנ מנת  יהיה  על  יתן 
צמצום   את  לבחון 

 . ךההלי
המציע   9.8.2.1 9טופס   31 16 רק  כי  נבקש 

זו   הצהרה  על  יחתום 
 כמקובל בכל מכרז. 

 .הבקשה נדחית
הסעיף ראו  רק  .  נא 

ש לחתום על  המציע נדר
 .  הצהרה זו

סעיף   9.8.2.2  31 17 למחוק  נבקש 
 זה.

 .הבקשה נדחית
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מקובל   במכרזים  לא 
 לדרוש דרישה מעין זו. 

ר בעבירות בתחום  מדוב
שמירת זכויות עובדים.  

לנטען מדובר  בניגוד   ,
מקובלת   בדרישה 
חלק   )שלגבי  במכרזים 
מן העבירות היא אפילו  

 בגדר חובה( 
סעיף   9.8.2.3  31 18 למחוק  נבקש 

 זה.
אינה   זו  דרישה 
מקובלת ואינה מוכרת  

 לנו 

 .נדחיתהבקשה 
מוזמנים   המשתתפים 

אל באתר  גף  עיין 
במשרד   האסדרה 

חלק  ה )כיום,  עבודה 
הרווחה   ממשרד 

והשירותים  
   רתיים(.החב

19  
32 

דרישה   9.8.3.3  למחוק  נבקש 
 זו.

לא מקובלת,   הדרישה 
יש להסתפק בהצהרת  

 המציע בנדון. 

 נדחית הבקשה 
מאחר והמכרז מתבסס  

הצה יש  על  רות, 
כלים   לעירייה  לאפשר 

 .  לבדוק אותם
הכוח   בייפוי  השימוש 

ליוע רק  ץ  ניתן 
העירייה   של  המשפטי 

הוא  ולמבקר העירייה, ו
בכלל(  יעשה רק    )אם 

חריגים,   במקרים 
זכות  ו מיצוי  לאחר 

של    הטיעון )הן 
בעל   של  והן  המשתתף 

 קיד(.  התפ
כי   לציין,  לגבי  מיותר 

צמם  ע משתתפים שהם  
התפקידים   בעלי  ו/או 
הורשעו   לא  שלהם 

פליליות,   לא  בעבירות 
לעשות  יהי צורך  ה 
 מוש בייפוי הכוח שי

מילוי   12.2.3  35 20 לאפשר  נבקש 
הכספית   ההצעה 
רק   ולא  בהדפסה 

 . בכתב יד

 .הבקשה נדחית
בבקשה   מדובר 

סעיף  ת.  מיותר ראו  נא 
 ך. בהמש 12.2.6

זה   בהליך  ההצעות 
מדיה  יוגשו   גבי  על 

קי   און  )דיסק  מגנטית 
עם   ביחד  שיימסר 
למי   המכרז  מסמכי 
אותם(,   שירכוש 
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 8מתוך  8עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

 
אין המכרז )או מסמכיו(, ומעבר לכך,  האמור לעיל מהווה שינוי של תנאי  

 . שינוי ביתר הוראות המכרז
 

 .  ולחתום בשוליה  על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו
 
 

 בברכה, 
 
 

 מכרזים ה ועדת 
 עיריית רהט 

מו קובץ  דפס  בצירוף 
 .של ההצעה

ב כי  כל מקרה,  מובהר, 
ההצעה   הכספית  את 

להגיש   צורך  יהיה 
סגורה  במעט פה 
ס סיס טופת על בונפרד

המ )טופס  הצעת  חיר 
( אשר יהווה את  12מס'  

למכרז,   נספח התמורה 
והכל בהתאם להוראות  

 . המכרז


