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החברה העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש (חל"צ) (להלן" :החברה") מזמינה בזאת הצעות
מחיר למתן שירותי צילום ,תיעוד ,עריכה והקרנה על גבי מסכים על פי התנאים המפורטים במסמכי
המכרז המצורפים בזאת.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה שברח' הנביאים  ,8בימים א'-ה' בין השעות 09:00-
15:00
בלבד ,תמורת תשלום של ( ₪ 1,500אלף חמש מאות שקלים חדשים) לכל מעטפת מכרז ,שלא יוחזרו
לרוכש.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי החברה.
את ההצעות ,שני סטים של מסמכי המכרז במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי ,"1/2020
יש להפקיד במסירה אישית בלבד (ולא באמצעות הדואר) בתיבת המכרזים המצויה במשרדי
החברה ברחוב הנביאים  8רחובות ,בנוכחות מזכירת ועדת המכרזים/מי מטעמה ,בין הימים א'-
ה' בין השעות  09:00-15:00בלבד ,עד ליום חמישי ה 22/3/2020 -בשעה  ,13:00בצירוף ערבות
בנקאית בסך  ₪ 10,000בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ,לא תתקבלנה.
החברה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה על פי שיקול דעתה הבלעדי .אין החברה מתחייבת
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.
החברה תהא רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים ,לפי שיקול דעתה ,ללא צורך במתן
נימוקים כלשהם.

איציק עובדיה
מנכ"ל החברה העירונית

מסמך א'
תנאי המכרז והוראות למציעים

החברה העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש
מכרז פומבי מס' 1/2020
למתן שירותי צילום ,תיעוד ,עריכה והקרנה על גבי מסכים
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נשוא המכרז

 .1.1החברה העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש (חל"צ) (להלן" :החברה") ,מזמינה בזאת
הצעות מחיר למתן שירותי צילום ותיעוד הכוללים צילומי סטילס דיגיטליים ,צילומי
ווידאו בפורמט  HDוהקרנה על גבי מסכים לאירועי תרבות ,פנאי וספורט וכיו"ב ברחבי
העיר רחובות .בנוסף ,מזמינה החברה הצעות למתן שירותי עריכת קליפים ,סרטונים
וסרטים מחומרי הצילום ושירותי הקרנה והפעלת ציוד טכני לצורך הצילום (להלן:
"העבודות").
העבודות תבוצענה בתנאים המפורטים במפרט הכללי ,נספח  1להסכם המצורף כמסמך ג'
והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .1.2העבודות תבוצענה ברחבי העיר רחובות (למעט טיול בני-בנות מצווה המתקיים מחוץ לעיר,
פעם בשנה ,ככל שייצא לפועל) ,על כן נדרשת יכולת ניידות לסיקור אירועים ופעילויות
ברחבי העיר.
 .1.3הצעת המחיר של המציע במכרז תוצע כהנחה אחידה באחוזים לכלל המחירים הנקובים
בספריית המחירים המצ"ב כנספח  3להסכם ההתקשרות ,כמפורט בסעיף  4להלן.
כל פריט בספריית המחירים וכל מחיר הנקוב בצידו מתייחסים ליחידה אחת של הפריט.
אין למלא מחיר בספריית המחירים נספח  3הנ"ל.
 .1.4החברה אינה מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לכל היקף עבודה שהוא ו/או כמות אירועים.
הזוכה במכרז יהיה חייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז ,בכל היקף לו יידרש על ידי
החברה ,לפי אורכו ואופיו של האירוע ו/או העבודה הנדרשת.
 .1.5לא תוקנה לזוכה בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית ,לצורך ביצוע
איזה מהעבודות ,לפרסם מכרז נפרד או להתקשר עם מי שתבחר לביצוען ללא מכרז ,הכל
בהתאם להוראות כל דין .הזוכה מתחייב כי לא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות ו/או
טענות כלפי החברה בקשר לכך.
 .1.6מבלי לגרוע מדרישות המפרט הכללי (נספח  ,)1יידרש המציע שיזכה במכרז להעסיק על
חשבונו לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז ,עובדים מיומנים ,מוסמכים ומורשים על פי כל
דין ,במספר מספיק לשם הוצאת צוותים למספר אתרי צילום בו זמנית ולסיקור אירועים
עתירי קהל ו/או הפעלת ציוד טכני ,לפי צרכיה של החברה ועל פי שיקול דעתה.
 .1.7העבודות נשוא המכרז יבוצעו בכל ימות השבוע כולל ימי שביתה ארצית ,למעט שבתות
וחגים ,ואולם במועדים שלהלן יבוצעו העבודות כביום עבודה רגיל :ימי שישי ,מוצאי שבת,
חנוכה ,פורים ,אחד במאי ,יום השואה והגבורה ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום
העצמאות ,תשעה באב ,ימי חול המועד ,אסרו חג ,ערבי חג ,ובימי בחירות ארציות
ומקומיות.
 .1.8המציע יידרש ,במקרים המתאימים ועפ"י קביעת החברה ,להעמיד לרשות החברה "עמדת
עריכה" ו/או אולפן עריכה במרחק שלא יעלה על  15ק"מ מהעיר רחובות ,באופן שיאפשר
לנציגי החברה להשתתף ולפקח על עבודות העריכה.

 .1.9החברה רשאית לפצל את העבודות נשוא המכרז בין מספר זכיינים שונים (עד שניים) וזאת
על פי שיקול דעתה הבלעדי .חלוקת העבודה בין הזוכים תעשה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,ואין כל התחייבות מצד החברה לחלוקה שווה של העבודה.
במקרה ותחליט החברה על פיצול כאמור ,ייחתם הסכם עם המציעים הזוכים בהתאם
למחיר הנמוך ביותר שהוצע מבין ההצעות שזכו.
 .1.10כל ההוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע בלבד ,והמציע לא יהא זכאי בכל
מקרה להחזר הוצאות אלה.
 )1( .1.11תקופת ההסכם שייערך עם הזוכה עפ"י המכרז תהא למשך  12חודשים.
( )2שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון של הזוכה במכרז והחברה
תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו  14יום מראש אם על פי שיקול דעתה לא
עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה.
( )3בתום  12החודשים ,תהא החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את
תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות ,של  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופת
ההארכה") ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  36חודשים.
הארכת ההסכם כאמור תעשה בהודעת החברה בכתב שתימסר למציע עד  30יום לפני
תום תקופת ההסכם המקורית או תקופת ההארכה הראשונה.
( )4בתקופת ההארכה ימשיכו ויחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים
ולפי העניין.
( )5תנאי ההתקשרות הינם כקבוע בנוסח ההסכם מסמך ג' למסמכי המכרז.
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תנאים להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה מי שרכש את מסמכי המכרז ועונה על כל תנאי הסף הבאים
במצטבר:

 .2.1המציע הינו אזרח מדינת ישראל ,או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי כדין במדינת
ישראל.
 .2.2המציע בעל תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.
 .2.3המציע מנהל פנקסים כדין בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבורים התשל"ו.1976-
 .2.4המציע הוא בעל מחזור כספי עסקי של ( ₪ 1,500,000אחד מיליון וחמש מאות אלף שקלים
חדשים) לשנה לפחות (לא כולל מע"מ) ,בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה למכרז (במהלך
השנים  )2017-2019ממתן שירותים הדומים באופיים לשירותים נשוא המכרז.
 .2.5למציע ניסיון מקצועי קודם מוכח באסמכתאות של  3שנים לפחות במהלך השנים 2015-
 2019בצילום סטילס דיגיטלי ,בצילום ווידאו מקצועי בפורמט  ,HDובהקרנה על גבי
מסכים באירועים עתירי קהל שנערכו ברשויות מקומיות ו/או עבור גופים ציבוריים ו/או
ארגונים גדולים.
למען הסר ספק ,שנות הניסיון הנדרשות הן ביחס לכל אחד מן התחומים ולא ניסיון
מצטבר.
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כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן" :מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
ויש לראותם כמשלימים זה את זה:
מסמכי המכרז
מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למציעים.
מסמך ב' – הצעת המציע.
מסמך ג' – נוסח הסכם על נספחיו (ר' רשימת נספחים בהמשך).
מסמך ד' – נוסח ערבות למכרז.

נספחי ההסכם מסמך ג' למכרז:
נספח  – 1מפרט טכני לביצוע עבודת הצילום ,תיעוד ,שירותי עריכה והקרנה.
נספח  – 2הצעת המציע למכרז (מסמך ב' למסמכי המכרז)
נספח  – 3ספריית מחירים
נספח  – 4נוסח ערבות ביצוע
נספח  – 5אישור קיום ביטוחים
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הצעת המציע

 .4.1הצעת המציע תתייחס למכלול העבודות שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו .הצעה שתתייחס
רק לחלק מהעבודות תידחה על הסף ולא תידון בכלל.
 .4.2מחירי הפריטים (כל אחד ביחידה אחת) ,מפורטים בספריית המחירים (נספח  ,)3והם
מהווים את המחירים המקסימליים לצורך ביצוע העבודות (להלן" :המחירים
המקסימליים").
 .4.3על המציע להציע במסגרת הצעתו את שיעור ההנחה באחוזים ובמספרים שלמים ביחס
למחירי הפריטים הנקובים בספריית המחירים .ההצעה תירשם בספרות ובמילים ותהווה
את הצעת המציע (להלן" :ההצעה").
 .4.4מציע אשר ינקוב בתוספת למחירים המקסימליים במקום בהנחה ,הצעתו תפסל ולא תידון
בכלל .כמו כן מודגש כי הצעת המציע תהא באחוזים בלבד וכל הצעה אחרת תידחה על הסף
ולא תידון בכלל.
 .4.5מציע רשאי לציין לעניין זה את הספרה  0כלומר  0%הנחה למחירים.
 .4.6ההנחה האחוזית שנקב המציע שיזכה במכרז תתורגם למחירים בשקלים לאחר בחירת
הזוכה כפי שיקבע על ידי ועדת המכרזים והתמורה שתשולם לזכיין תצוין בשקלים בהסכם
מסמך ג' למכרז.
 .4.7מחירי הפריטים שנתקבלו על בסיס הנחה שתנקב על ידי המציע במסגרת הצעתו יחייבו
אותו לכל דבר ועניין ,בנוגע לתמורה המגיעה לו ,לרבות במקרה של ביצוע חלקי ו/או קביעה
ושערוך חלק מסוים מהתמורה המגיעה לו.
 .4.8למען הסר ספק ,המחירים שיתקבלו על בסיס ההנחה שהציע המציע הזוכה במכרז הינם
סופיים וכוללים את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע העבודות ע"פ תנאי המכרז ,לרבות
התחייבויות נובעות שאינן ידועות למציע במועד הגשת ההצעה ,לרבות השקעות שיבצע
בקשר עם מילוי התחייבויותיו ולא תתווסף להם תמורה כלשהי בגין ,אך לא רק ,זמן
נסיעות ,הוצאות נסיעה ,זמן שליחת תמונות ,העסקת אנשי צוות ,תשלומי חובה ו/או
מיסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא או כל מטלה אחרת שאינה מוגדרת בתיאור העבודות.
 .4.9הסכומים הנקובים בהצעה לא ישתנו בכל מקרה גם ובמידה שיחולו ,לאחר מועד הגשת
הצעתו ,שינויים שאינם בשליטתו של המציע ,בין היתר בשל עדכון מחירים ,שינוי בעלויות
המציע ,ובכלל זה ,באחד או יותר מן המרכיבים הבאים :שכר עבודה ,מחירי חומרים וציוד
וכו'.
 .4.10המחירים המפורטים בספריית המחירים כמו גם הצעת המציע יהיו ללא מע"מ .החברה
תוסיף ותשלם עליהם מע"מ.
 .4.11המחירים שינקבו בחוזה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שזה יתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
המדד הבסיסי לצורך חישוב ההתייקרויות הוא מדד חודש ינואר שנת  2020כפי שיתפרסם
ב 15 -לחודש שלאחריו (או במועד סמוך לכך).
המדד הקובע יהא המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון למחלקת חשבונות.

 .4.12הצעת המציע תעמוד בתקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את מגישה עד לתום  120יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
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אופן הגשת ההצעה

 .5.1הצעת המציע במכרז תוגש ב 2-עותקים של חוברת המכרז ,על גבי טופס ההצעה המצורף
כמסמך ב' לחוברת המכרז ,אשר ימולא בשלמות ובכתב יד ברור וקריא.
 .5.2המציע יחתום בשולי כל דף בחתימה המחייבת של המציע וישלים את הנתונים הנדרשים
בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.
אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה.
 .5.3המציע לא יכניס כל תיקון ,שינוי ,מחיקה או תוספת במסמכי המכרז .כל תיקון ,שינוי,
מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 .5.4אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד ,יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי
המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו
נדרשת חתימה מלאה.
באם לעסקו של המציע יש שם – יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה.
 .5.5אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה ,יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל
דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע.
 .5.6אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד ,יחתמו המוסמכים לחתום בשם התאגיד בצירוף חותמת
התאגיד על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת
המציע.
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הצהרות המציע

 .6.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז
ידועים ונהירים לו ,כי הוא מסכים ומסוגל לקיימם במלואם ,וכי הוא בעל הידע ,המיומנות,
כ"א המנוסה ,הציוד ,הניסיון והכישורים המקצועיים הדרושים לביצוע העבודות נשוא
ההסכם במסגרת המכרז.
 .6.2כל טענה בדבר טעות ,אי הבנה בקשר למכרז ,אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע
העבודות נשוא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.
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אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה

 .7.1אישור עדכני משלטונות המס על היות המציע עוסק מורשה (במקרה של מציע המדווח
בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק
המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .7.2אישור תקף של רשויות מס ההכנסה בדבר ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המציע.
 .7.3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו  ,1976דהיינו:
 .7.3.1אישור תקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח כמתחייב על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס) תשל"ו.1976-
 .7.3.2תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח המצ"ב כמסמך
ב( )1לטופס ההצעה.
7.4.1 .7.4

בהגשת הצעה ע"י תאגיד :העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת
ההתאגדות של המציע ,תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים
הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע (אין צורך בפירוט שעבודים) וכן אישור

עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו תאגיד פעיל וקיים וכי החתימות על גבי
מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר
וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל
מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס
ההצעה או במסמך נפרד).
7.4.2

בהגשת הצעה ע"י אדם  /גוף פרטי שאינו תאגיד :העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן
למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג
מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצעה או במסמך נפרד).

 .7.5אישור רואה חשבון מלא וחתום כדין ע"י רואה החשבון של המציע על עמידת המציע בתנאי
הניסיון הנדרש ,בנוסח המצ"ב כמסמך ב( )2לטופס ההצעה.
 .7.6תצהיר המפרט את ניסיונו של המציע כנדרש בסעיף  2.5לעיל (פירוט של הגופים להם נתן
המציע שירותים דומים לאלה נשוא המכרז ,פירוט השירותים ,תקופת הניסיון ,והיקף
הקהל) .הפירוט יכלול ,לכל הפחות ,את השירותים הדרושים להוכחת עמידתו של המציע
בתנאי הסף הנדרשים לעיל ,בנוסח המצ"ב כמסמך ב( )3לטופס ההצעה וכן ,המלצות בכתב
בדבר כושרו ויכולתו לבצע העבודות  /ליתן השירותים.
 .7.7תיק עבודות מצולמות על-גבי דיסק-און-קי (החסן נייד) להוכחת איכות עבודתו .תיק
העבודות יכלול לא יותר מ 20-תמונות ,וסרטון קצר שאורכו לא יעלה על  3דקות.
 .7.8תצהיר בדבר העדר הרשעה ,בנוסח המצ"ב כמסמך ב( )4לטופס ההצעה.
 .7.9תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ,בנוסח המצ"ב כמסמך ב( )5לטופס ההצעה.
 .7.10ערבות המכרז – כמפורט בסעיף  8להלן.
 .7.11כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימה מחייבת של המציע (חתימות
מורשי החתימה  +חותמת התאגיד).
 .7.12מסמכי הבהרות ,לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד
למועד הגשת ההצעה ,אם יתווספו ,חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע.
 .7.13צילום הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.
.8

ערבות לצורך המכרז

 .8.1המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך  ,₪ 10,000בנוסח המצורף
כמסמך ד' למסמכי המכרז.
הערבות תוצא על שם המציע בלבד.
הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד-צדדית של מנכ"ל
החברה.
הערבות תהא חתומה כדין.
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד חודש ינואר שנת .2020
הערבות תהא בתוקף עד ליום ( 22/7/2020כולל).
 .8.2הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש ,לא תידון כלל.
 .8.3הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז ,תוך  10ימים מיום שייחתם הסכם לביצוע
העבודות נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י החברה כזוכה.
 .8.4המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על הסכם עם החברה ועל שאר מסמכי המכרז תוך 10
ימים מיום שיידרש לכך בכתב.

 .8.5לא יחתום הזוכה על ההסכם כאמור לעיל ולא יחזירו לחברה בצירוף שאר מסמכי המכרז
חתומים ונספחי ההסכם חתומים ,לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים ,בתוך 10
ימים מיום שיידרש לכך בכתב – תחולט הערבות וסכומה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם
מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע בעת הגשת הצעתו ,וזאת בנוסף
לכל סעד לו זכאית החברה על פי דין.
 .8.6אם יידרש המציע ע"י החברה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,
תחולט הערבות.
 .8.7אי המצאת הערבות הבנקאית העונה על כל הדרישות הנ"ל – תביא לפסילת ההצעה .למען
הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז,
שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי
להגשת הצעות למכרז ,בלעדיו אין.
 .8.8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח
המצ"ב ,יגרום לפסילת הצעת המציע.
 .8.9הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
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תוקף ההצעה
הצעת המציע תישאר בתוקף לתקופה של  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז .לפי
דרישת החברה יאריך המציע את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש
ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז.

 .10הבהרות ושינויים
 .10.1החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים.
השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם
של המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידם.
 .10.2לא יאוחר מיום רביעי תאריך  5/3/2020בשעה  ,13:00רשאי מציע למסור למנכ"ל החברה
העירונית (להלן" :המנהל") ,באמצעות פקס' מספר  08-9458535או באמצעות דוא"ל
לכתובת ,maayan@ironitr.co.il :על כל סתירה ,שגיאה ,אי התאמה או חוסר בהירות
שמצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או
עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז (להלן" :ההודעה").
 .10.3מסר המציע למנהל הודעה בכתב כאמור לעיל ,ימסור לו המנהל תשובות בכתב (להלן:
"התשובות").
התשובות תישלחנה בפקס' ו/או בדוא"ל לכל רוכשי מסמכי המכרז לפי מס' הפקס ו/או
כתובת הדוא"ל שנמסר על ידם ,לאחר תום המועד לשליחת ההודעה כנ"ל.
 .10.4כל מציע יצרף להצעתו ,כחלק בלתי נפרד הימנה ,את ההודעה ואת התשובות כאמור
בסעיפים  10.2ו 10.3 -לעיל.
 .10.5לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,חוסר בהירות או ספק במובן
פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסעיף  10.2לעיל ,ולא קיבל
תשובה כאמור בסעיף  10.3לעיל.
 .10.6מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן
טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז ,והודעה בכתב בעניין כאמור תינתן על
ידו לכל רוכשי המכרז.
 .10.7לא תישמע טענה מפי מציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים
שניתנו או נעשו על ידי החברה ,אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה ,והן
צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 .10.8תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה ,יהוו חלק ממסמכי המכרז.
בכל מקרה יובהר כי למציע עצמו אסור לערוך כל שינוי במסמכי המכרז ,והדבר עלול להביא
לפסילת הצעתו.
 .11בחינת ההצעות
 .11.1אי המצאתה של ערבות המכרז ו/או כל סטייה מנוסח הערבות הנדרש ו/או אי עמידה באיזה
תנאי מתנאי הסף של המכרז תגרור פסילה של ההצעה.
 .11.2החברה תהא רשאי לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים המפורטים לעיל או
שהוגשה שלא בהתאם לתנאי המכרז.
 .11.3בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או
כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא רשאית החברה לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .11.4החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (היינו ההצעה בה נקוב אחוז
ההנחה הגבוה ביותר) או כל הצעה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11.5החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בין היתר בשל המחיר
המוצע בה ,תנאיה או חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע את
הערכתה כנדרש.
 .11.6ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על מסירת ביצוע העבודות כולן למציע אחד או לפצל
את העבודות בין מספר מציעים (עד שניים) באופן שכל זוכה יקבל לביצועו חלק מן
העבודות .במקרה כזה יחתם הסכם עם הזוכים בהתאם למחיר הנמוך ביותר מבין ההצעות
שזכו.
 .11.7החברה תהיה רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה ,בין היתר ,ביכולתו של
המציע ,בניסיונו הקודם המוכח בביצוע העבודות הנדרשות במכרז ,בכושרו לבצע את
העבודות ברמה מעולה ,בתיק העבודות שהציג ,בגובה הצעתו הכספית ובכל מסמך או פרט
אחר שנדרש המציע להציג.
החברה ר שאית ליתן עדיפות לשיקול של מידת שביעות רצונה מביצועים קודמים של
המציע ו/או לניסיון קודם עמו .החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעת מציע
כהצעה המתאימה ביותר אם אותו מציע הפר הפרה מכל סוג שהיא ,התחייבויות חוזיות
קודמות שהיו לו כלפי החברה או עיריית רחובות ,במהלך חמש השנים האחרונות ,זאת אף
אם הצעה זו תהא הזולה ביותר.
 .11.8החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה לקבוע את משקלם של כל הנתונים הללו.
 .12הזוכים ,התחייבויותיהם והצהרותיהם
 .12.1הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים.
 .12.2הזוכה מתחייב כי תוך  10ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור ,יחתום עם החברה
על ההסכם בנוסח המצ"ב כמסמך ג' וימציא את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם
בהתאם להוראותיו ,לרבות אישור קיום ביטוחים חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל
וערבות לקיום תנאי ההסכם כמפורט בגוף ההסכם ובנוסח המצורף כנספחים  4ו5 -
להסכם.
 .12.3באם הזוכה ימנע מלחתום על ההסכם עם החברה עד ולא יאוחר מתום  10ימים מיום
שנדרש לעשות כן ע"י החברה ו/או לא ימציא בתוך מועד זה אישור ביטוח ו/או ערבות
בנקאית בהתאם לדרישות המכרז – תהא החברה רשאית לחתום על ההסכם עם כל מציע
אחר או לבטל את המכרז ו/או לחלט את הערבות ,זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
שתעמוד לחברה כלפי המציע במקרה כזה עפ"י כל דין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.

 .12.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים
הבאים:
 .12.4.1כשיש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 .12.4.2התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע
לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז.
 .12.4.3הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז ,כולם או חלקם ,אשר לדעת החברה יש
בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את העבודות במסגרת
המכרז ,והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30יום ממועד הטלתו/ם.
 .12.4.4מונה לנכסי הזוכה במכרז ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני
או קבוע ,והמינוי ,כאמור ,לא בוטל בתוך  60יום ממועד המינוי.
 .12.4.5במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  -התברר לחברה כי הועברה  25%מהשליטה
בזוכה במכרז ללא הסכמה ,מראש ובכתב ,של החברה.
 .12.5מובא בזאת לידיעת המציעים ,כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,
בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים /
נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא
לחשוף בפני מציעים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע
והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת ,כי ההחלטה לענין
זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי סימון
חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם
של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של
הצעות המציעים האחרים.
 .13הגשת ההצעות והמועדים
 .13.1על המציע לחתום על שתי חוברות מכרז בשולי כל עמוד ובכל מקום שנדרשת חתימה
במקום המיועד לכך ובכלל זאת ,למלא את טופס ההצעה (מסמך ב' למסמכי המכרז) – בשני
עותקים בכתב יד ברור וקריא ,לצרף את האישורים הדרושים ולהגישם במעטפה סגורה
עליה יצוין" :מכרז פומבי מס' ."1/2020
 .13.2אין לפרק את כריכת חוברות המכרז .אישורים ומסמכים מצורפים יש לכרוך בנפרד בשני
עותקים.
 .13.3ההצעה ,חתומה לפי כל הדרישות וההוראות הכלולות במסמך זה ,תימסר במסירה ידנית
(אין לשלוח את ההצעות בדואר) לתיבת המכרזים אשר בחברה העירונית ,ברח' הנביאים
 ,8רחובות.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי תאריך  22/3/2020בשעה .13:00
 .13.4כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף זה לא תובא לדיון .

בכבוד רב,
איציק עובדיה ,מנכ"ל
החברה העירונית רחובות
לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ (חל"צ)

