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 מועצה אזורית משגב
 31/2019מכרז מס' 

 
 הזמנה להציע הצעות

 לשכירת מגרש במרכז משגב להקמה והפעלה של חניון אוטובוסים
 

( מזמינה בזאת הצעות מאת המעוניינים לשכור "המועצה"-ועצה אזורית משגב )להלןמ .1
ת דונם )כששת אלפים וארבע מאו 6.4 -כמאת המועצה מגרש שבבעלותה בשטח של 

כמתואר בתשריט  15478לפי תכנית ג/ 19816בגוש  5המהווה חלק מחלקה  מטרים רבועים(
-לצורך הפעלה של חניון אוטובוסים )להלן ,("המגרש"-להלןכמסמך א' )המצורף 
 (. "החניון"

 מסמכי המכרז .2

 תשריט המגרש. - מסמך א'  .א

 נוסח כתב הערבות הבנקאית למכרז. - מסמך ב'  .ב

 כניהמפרט הט - מסמך ג'  .ג

 טופס הצעת המציע. – מסמך ד' .ד

 נוסח הסכם ההתקשרות. – מסמך ה' .ה

 .לביצוע עבודות במגרש נוסח אישור הביטוח – נספח ד' )להסכם( .ו

 ביטוח להפעלת החניון.נוסח אישור  - נספח ה' )להסכם( .ז

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

בבעלותה, ואשר  ,בישראל כחברת הסעה חברה הרשומהלהשתתף במכרז  תרשאי .א
"אוטובוס" אוטובוסים, ולעניין מסמך זה  )חמישים( 50או בשליטתה, לפחות 

 נוסעים ומעלה. 50אוטובוס להסעת  משמעו

 שיון לאחת לפחות מהחלופות הבאות: יר תבעל ההינ החברה .ב

 

רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס ו/או להסעת סיור באוטובוס על  תבעל (1)
סיור, הסעה מיוחדת פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות 

 . 1985והשכרת רכב( תשמ"ה 

 .1961-רישיון קו להפעלת קו שירות לפי תקנות התעבורה, תשכ"א תבעל (2)

  .ג

ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה בסך של ה להצעת צרפה (1)
על פי , 30.11.2019 )עשרים וחמישה אלף( ש"ח בתוקף עד ליום  25,000

 התחייבויות המציע למכרז. , וזאת להבטחת קיום מסמך ב'נוסח 

אי המצאת הערבות כשהיא חתומה, מקורית ובנוסח המחייב, תביא  (2)
 לפסילת ההצעה.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  (3)
 בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.
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4.   

 ועד ליום 1.1.2020יום שנים פחות חודש, החל מ )חמש( 5 -תקופת השכירות .א
 "תקופת השכירות" (. -)להלן 11.202430.

בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים תהיה למועצה האפשרות להאריך את  .ב
 )שלוש( תקופות אופציונליות נוספות: 3 -השכירות, מעבר לתקופת השכירות, לעד

, )שלושה עשר חודשים(שנה אחת וחודשתקופת האופציה הראשונה בת  (1)
"תקופת האופציה  )להלן: 2.202531.1 וכלה ביום 1.12.2024החל ביום 

 הראשונה"(;

וכלה  1.1.2026שנים, החל ביום  )שלוש( 3תקופת האופציה השניה בת  (2)
 "תקופת האופציה השניה"(; )להלן: 31.12.2028ביום 

וכלה  1.1.2029שנים, החל ביום  )שלוש( 3בת  השלישית תקופת האופציה (3)
 "(;"תקופת האופציה השלישית )להלן: 31.12.2031ביום 

 ,תקופות האופציה, ככל שימומשותקופת השכירות ושל  של  כוללמובן כי משכן ה .ג
 )שתים עשרה( שנים. 12על  במצטבר  לא יעלה

  אשור משרד הפנים להארכת השירות  .5

 מצריכה אישור משרד הפנים. שנים )חמש( 5השכרת מקרקעין לתקופה העולה על  .א

 4לתקופה של מכרז תהיה לפיכך השכרת המגרש למשתתף אשר יוכרז כזוכה ב .ב
שר כל הארכה של השכירות למשך תקופות כא חדשים, 11 -)ארבע( שנים ו

תיכנס לתוקפה בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים, ככל   ,האופציה כמפורט לעיל
 (. "אישור משרד הפנים"-ובהתאם לתנאיו )להלן ,שיתקבל

6.  

 ,(ילת השכירות""מועד תח-)להלן 1.1.2020מועד תחילת השכירות יחול ביום  .א
ישא בכל תשלום אחר יוממועד זה יחל הזוכה במכרז לשלם את דמי השכירות, ו

 החל עליו כשוכר.

ין להקדים ולהתחיל, עוד לפני אית, לפי שיקול דעתה, להתיר לזכיהמועצה רש .ב
, לבצע עבודות הכשרה,  סלילה וגידור,  בכפוף לקבלת כל ההיתרים 1.1.2020

לם, ובכל מקרה, הזכיין לא יהיה רשאי להתחיל בחניית והרישיונות הנדרשים, או
 האוטובוסים לפני מועד תחילת תקופת השכירות.

 תנאים כלליים   .7

ניון לחניית חיהיה זכאי להפעיל במגרש "השוכר"( או  "הזכיין"-הזוכה במכרז )להלן
כל המתחייב מהקמה והפעלה של חניון ל ויהיה האחראי הבלעדי אוטובוסים בלבד,

להכשרה, תפעול, תחזוקה, שמירה, רישוי, , ובכלל זה, אך לא רק, וסים במגרשאוטוב
 .ביטוח

8.  

וממועד זה ואילך הוא , 1.1.2020מסר לחזקתו הבלעדית של הזכיין ביום יהחניון י .א
יהיה זכאי למנוע כניסה של כל צד שלישי שהוא לתחומי החניון אלא בהסכמת 

 הזכיין. 

כדי לגרוע מן האפשרות לעשות שימוש בדרך  מובהר כי אין באמור בס"ק א' לעיל .ב
הגישה ובדרך החירום העוברת בתחום המגרש, אך זאת אך ורק לצורכי חירום 

 ולפי שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים במועצה מעת לעת. ,ובטחון
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9.    

כולל סלילת  ,יב לבצע, באחריותו ועל חשבונו, את הקמת החניוןהזכיין יהיה מחו .א
 ידור במלוא היקפו של המגרש.המשטח והתקנת ג

מי על ידי סלילת המשטח והתקנת הגדר ההיקפית תבוצע על ידי הזכיין, או  .ב
כמסמך מטעמו,  בהתאם למפרט שהוכן על ידי אגף ההנדסה של המועצה המצורף 

 , ובכפוף לפיקוח מטעם המועצה.ג'

אלא  1.1.2020גם לאחר  בפועל  השוכר לא יהיה רשאי להתחיל בחניית אוטובוסים .ג
לאחר קבלת אישור מנהל אגף ההנדסה כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם 
להוראות המפרט הטכני.  לא יהיה בעיכוב הזכיין מלהתחיל בחניית אוטובוסים 
כאמור,  כדי להצדיק דחייה של תשלום דמי השכירות ו/או כל תשלום החל על 

 השוכר החל ממועד תחילת השכירות.  

לויות בשוכר, או באחריותו, לא יתאפשר לשוכר לעשות ככל שמסיבות שאינן ת .ד
, כי אז 31.12.2025שנים דהיינו עד ליום  )שש( 6שימוש בחניון למשך תקופה של 

יהיה השוכר זכאי לפדיון של חלק מעלויות הסלילה והגידור בסכום אשר יחושב 
בגין כל אחד  , בתוספת מע"משקלים חדשים(תשעת אלפים ) ש"ח 9,000כסך של 

מהחודשים שיוותרו בתקופה שבין מועד סיום השכירות בפועל ועד ליום 
31.12.2025. 

10.  

מ"ר )עשרים(  20המועצה תאפשר לזכיין להציב מבנה יביל בשטח שלא יעלה על  .א
 כדי שישמש כמשרד. 

הצמוד  1מ"ר, בתחומי מגרש מס' 20המבנה ימוקם על משטח ששטחו לא יעלה על  .ב
(, כאשר חזיתו ופתחיו של המבנה "המשטח"-ןשל המגרש )להל מערבילגבולו ה

 יופנו לחניון.

המשטח יהיה במיקום שייקבע על ידי המועצה, ובתיאום עם הזכיין, והזכיין יהיה  .ג
בר רשות לעשות שימוש במשטח להנחת מבנה יביל בלבד, ולמשך התקופה בה 

 יחזיק במגרש כשוכר מאת המועצה בלבד.

כהגדרתו בסעיף  יכלול את כל שטח המשטחלעיל  9בסעיף  החניון כאמורגידור  .ד
 וזאת כדי להפריד בין המשטח לבין מגרש הספורט הסמוך. ב' דלעיל,10

השוכר יהיה האחראי הבלעדי לקבלת כל ההיתרים והאישורים מכל סוג הנדרשים  .ה
 להנחת המבנה היביל כדי שישמש כמשרד בלבד.

11.   

, במיקום שיתואם עם המועצה תאפשר לזכיין להתקין ולהפעיל בתחומי החניון .א
אך ורק לתידלוק של אשר תשמש  תחנת תידלוק לצריכה עצמיתהמועצה, 

 אוטובוסים ציבוריים הפועלים בקווי שירות בלבד.

האפשרות  להקמה והפעלה של תחנת תדלוק תינתן לזכיין בתנאי שהוא מפעיל,   .ב
ד הוא כזכיין של משרד התחבורה, קווי שירות במסגרת תחבורה ציבורית, וכל עו

זכיין של משרד התחבורה כאמור, ותהא ומותנית בכך שאספקת הדלק בתחנת 
ובכל מקרה לא התידלוק תעשה אך ורק לאוטובוסים הפועלים בקווי שירות, 

 יסופק בתחנת התדלוק דלק לציבור.

למעט עמדות תדלוק, מיכלי  לשהובתחומי תחנת התדלוק לא יותר להקים מבנה כ .ג
 ,  עמדה למילוי אוויר בצמיגים וברז מים.דלק, גגון לעמדת התדלוק

הזכיין לא יהיה רשאי להקים ו/או להפעיל במגרש תחנת תדלוק, אלא לאחר  .ד
ובכפוף קבלת כל ההיתרים הנדרשים לבניה ו/או להפעלה של תחנת התדלוק, והכל 

  על חשבונו ובאחריותו המלאה. 
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לבד שהזכיין יהיה האחראי המועצה תאפשר לזכיין להציב בחניון מתקן שטיפה נייד,  וב .12
לכל הקשור לאישורים ולהיתרים הנדרשים להקמת המתקן הפעלתו בכלל  ולפינוי מי 

 השטיפה במיוחד.

13.   

המועצה מביאה לידיעת משתתפי המכרז כי במצב הנוכחי אין אפשרות  לחבר את  .א
 ,המגרש, ו/או את החניון שיופעל בו, למערכת הביוב האזורית,  וכי יהיה על השוכר

להסדיר את סילוק המים משטיפת כלי הרכב בחניון ואת  ,על אחריותו ועל חשבונו
 מי השפכים, בתיאום עם המועצה ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי הדין. 

עוד מובאת לידיעת משתתפי המכרז האפשרות כי במהלך תקופת השכירות, או  .ב
שהו בסמוך במיקום כל יכול ותוקםמתקופת האופציה אם תמומש,  במהלך אחת

לחניון  תחנה להסנקת מי שפכים, ויתאפשר לשוכר לחבר את החניון לתחנת 
הסניקה, ולהוביל אליה את השפכים  המופקים בחניון ואת מי שטיפת 
האוטובוסים, והכל בכפוף לתיאום מוקדם עם המועצה כאשר כל עלויות  ביצוע 

 ההתחברות יחולו על הזכיין . 

 ת השכירות דמי השכירות הנדרשים בתקופ .14

עור השווה לסכום ידמי השכירות בגין כל חודש מחודשי תקופת השכירות יהיו בש .א
ושבע )ארבעה עשר אלף ח ש" 14,700 -, ולא פחות משהציע הזכיין במסגרת מכרז

 .("הסכום המינימלי" -)להלן  שקלים חדשים( בתוספת מע"ממאות 

מו מראש במעמד יוקדמו דמי השכירות וישול 15בהתאם לאמור להלן בסעיף  .ב
 . החתימה על ההסכם

15.   

כדי לאפשר את הכשרת המגרש לחניון אוטובוסים ואת הגישה לחניון יהיה על  .א
המועצה לשנות את תוואי הדרך הקיימת, ולסלול כביש גישה חלופי כאשר עלויות 

 בתוספת מע"מ, ליון שקלים חדשים(י)מ₪  1,000,000הסלילה מוערכות לסך של 
 (."כביש הגישה"-)להלן

 סלילת כביש הגישה תיעשה על ידי המועצה באחריותה ועל חשבונה. .ב

למימון עלויות סלילת כביש הגישה יהיה על הזוכה במכרז לשלם למועצה, במעמד  .ג
, בתוספת ליון שקלים חדשים(י)מ₪  1,000,000סכום של  ,החתימה על ההסכם

 מע"מ.

רות יהיה משך תקופת השכירות אשר תחשב כתקופה שבגינה שולמו דמי שכי .ד
בסכום דמי השכירות ₪ ליון יכמספר החדשים שיתקבל מחלוקת הסך של  מ

בגין הנובע  חודשים( ארבעה) 4ובתוספת א' דלעיל 14דשיים כנקוב בס"ק והח
שניים( חודשים )שבעים ו 72 -מההקדמה וההיוון של דמי השכירות, אך לא יותר מ

 (."תקופת השכירות המשולמת" -)להלן 

האפשרות שתקופת השכירות המשולמת תהיה ארוכה מתקופת  מובהר ומוסכם כי .ה
א' אין בה כדי להחשב בהסכמה של המועצה ו/או 4השכירות הנקובה בס"ק 

כהתחייבות מצידה כי המושכר יושכר לשוכרת למשך כל תקופת השכירות 
ובמקרה כזה יחולו   או לכל תקופה העולה על תקופת השכירות, המשולמת,

 ן השבת הסכום העודף.ילעני 17אות סעיף הור

16.  

בכפוף להשגת המימון הנדרש באמצעות קידום דמי השכירות כאמור לעיל,  .א
המועצה תהיה האחראית להכשרת דרך הגישה למגרש ולהבאת קווי מים וחשמל 

 די מי מטעמה.י-אל ראש המגרש במיקומים שייקבעו על ידי המועצה ו/או על

יקום שייקבע כאמור בס"ק )א( לעיל, יתקין החשמל במ שיוחל באספקת טרם .ב
 הזכיין מונה חשמל, וזאת על חשבונו ובאחריותו המלאה.
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לצורך אספקת מים יפנה הזכיין לחברת "קולחי משגב בע"מ" אשר תערוך עמו  .ג
 הסכם לאספקת מים למגרש ותתקין את מונה המים.

17.   

בל אישור אם מכל סיבה שהיא שאיננה באחריות הזכיין, בין מחמת שלא התק .א
ובין מכל סיבה אחרת, לא   ,30.11.2024משרד הפנים להמשך השכירות לאחר 

תתאפשר השכרת החניון לשוכר למשך כל תקופת השכירות המשולמת, כי אז 
-יהיה על המועצה להשיב לשוכר את הסכום העודף ששולם על ידי השוכר )להלן

 .("הסכום העודף"

סכום דמי השכירות  לת ממכפלה של הסום העודף יהיה כסכום התוצאה המתקב  .ב
שתחילתה במועד סיום השכירות בפועל דשיים כפול מספר החדשים בתקופה והח

 ועד למועד בו אמורה היתה להסתיים תקופת השכירות המשולמת. 

 דמי השכירות בתקופת האופציה  .18

 
, דמי השכירות בגין כל חודש מחודשי תקופת ב'18בכפוף לאמור להלן בס"ק  .א

ראשונה שאינם נכללים בתקופת השכירות המשולמת, ובגין כל חודש האופציה ה
עור השווה ימחודשי תקופות האופציה השנייה והשלישית, ככל שימומשו,  יהיו בש

א', כשהוא 14מסכום דמי השכירות הנקוב בס"ק  ם()מאה ועשרים אחוזי 120%-ל
ש עליית המדד בחוד( בהתאם ל"המדד"-צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן

, לעומת מדד הידוע במועד 2024, שיתפרסם בחודש נובמבר 2024אוקטובר 
 החתימה על הסכם זה.

א' הרי שבגין כל חודש מחודשי תקופת האופציה 18למרות האמור לעיל בס"ק  .ב
הראשונה הנכלל בתקופת השכירות המשולמת תשלם השוכרת למשכירה אך ורק 

ירות בלבד מסכום דמי השכ )עשרים אחוזים( 20%-עור השווה ליאת התוספת בש
א', כשהוא צמוד למדד בהתאם לעליית המדד הידוע בחודש 14הנקוב בס"ק 

 , לעומת המדד הידוע במועד החתימה על הסכם זה.2024נובמבר 

דמי השכירות בגין כל חודש מחודשי תקופות האופציה שלאחר תום תקופת  .ג
בתום כל שנה א' יהיו צמודים למדד, ו18השכירות המשולמת כאמור בס"ק 

קלנדרית יועלו בהתאם לעליית המדד הידוע בחודש העדכון לעומת מדד חודש 
 .2024אוקטובר 

שוכר ייווסף מס ערך מוסף והמועצה תמציא לשוכר ידי הזכיין/ה-לכל סכום שישולם על .19
 חשבונית מס בגין כל תשלום שישולם על ידו. 

20.   

יטלים ותשלומי החובה הה ,השוכר יהיה אחראי לכל תשלומי המסים,  האגרות .א
 האחרים בגין המגרש החלים על השוכר ו/או בגין הפעלת החניון.

ב לעיל,  מובהר כי השוכר יהיה מחוילמניעת ספק,  ומבלי לגרוע מכלליות האמור  .ב
לשלם למועצה ארנונה כשעורה על פי הדין, ואין בעובדה שהמועצה הינה 

בה לשאת בארנונה בגין החניון המשכירה של החניון כדי לפטור את השוכר מן החו
 במלוא שעורה.

עוד מוצהר כי אין בעובדה שהמועצה הינה הבעלים והמשכירה של המגרש ושל החניון  .21
ת אשיונות, ו/או כדי לחייב ישיופעל עליו, כדי לפטור את השוכר מן הצורך  בהיתרים ו/או ר

יתרים ו/או המועצה ו/או את הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב ליתן לשוכר ה
שיון אחר על פי ישיונות לכל עבודה או פעילות  הדורשת היתר בניה ו/או כל היתר או ריר

 דין.

 דלעיל על המציע לצרף להצעתו:  3בנוסף לאישורים המוזכרים בסעיף  .22
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ובכלל זה טופס ערוך לפי מסמך ד'  ,כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע .א
 כירות המוצעים.עור דמי השיהכולל את הצעתו ביחס לש

 .1976-אישור רו"ח/פקיד שומה בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ב

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר הרשאתם של החתומים מטעם המציע על מסמכי המכרז. .ג

המלצות ומסמכים אחרים המעידים, לפי דעת המשתתף, על עמידתו בתנאי הסף  .ד
 ועל איכות המציע וחוסנו הפיננסי.

אות, מכל סוג ומין שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל ההוצ .23
 יחולו במלואן על המשתתף.

24.   

  יוחזרו.שלא ₪  1,000יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  .א

 המשתתף ימציא העתק של הקבלה המעידה על התשלום.  .ב

 הבהרות ושינויים .25

  12:00שעה  19.9.19שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד ליום  .א
 . ilan@misgav.org.ilלדוא"ל 

גילה המציע סתירות, או שגיאות, או אי התאמות, או דבר מה לא מובן במסמכי  .ב
 המכרז, יפנה בכתב במסגרת פרק הזמן שהוקצב כאמור.

נויים שייעשו ביוזמת תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שי .ג
המועצה, יינתנו בכתב ויישלחו בדוא"ל בלבד לכתובת שנמסרה ע"י המציעים בעת 

 רכישת מסמכי המכרז.

פה, ואלה לא -אין המועצה אחראית לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל .ד
 יחייבו אותה.

ם ותיקונים המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויי .26
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 

 כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי המכרז.

 המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה בכל עת. .27

 המועד האחרון להגשת הצעות .28

המועצה בלשכת ראש יד במסירה אישית בתיבת המכרזים הנמצאת את ההצעה יש להפק
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד  ,14:00שעה  26.9.2019עד לא יאוחר מיום 

  תיפסל. –המועד האמור 

 אופן הגשת ההצעות ובחינתן .29

המשתתף נדרש למלא בטופס ההצעה )מסמך ד'( ואת הסכום המוצע על ידו כדמי  .א
 ור המגרש במצבו הנוכחי. שכירות חודשיים  עב

על דמי השכירות החודשיים לשכירת המגרש, אשר יוצעו ע"י המשתתף, יעמדו  .ב
 . א' דלעיל14הסכום המינימלי הנקוב בס"ק שלא יפחת מסכום 

ככל שהסכום הנקוב בהצעה יהיה נמוך מן הסכום המינימלי תהיה המועצה זכאית  .ג
 בת בסכום המינימלי. לפסול את ההצעה או לראות בהצעה כאילו היא נוק

mailto:ilan@misgav.org.il
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 אופן בחינת ההצעות  .30

ככלל המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, כמפורט להלן, יומלץ  .א
 כזוכה במכרז

 
 ניקוד מירבי הרכיב

 50% הצעת המחיר

 50% מדדי איכות

   .ב

 50 -ההצעה הנוקבת בסכום דמי השכירות החדשים הגבוה ביותר תזכה ל (1)
 נקודות.  )חמישים(

וד בגין רכיב הצעת המחיר בהצעות הבאות יחושב לפי ערך יחסי, כך הניק (2)
שסכום ההצעה הנבחנת יחולק בסכום ההצעה הגבוהה ביותר, והתוצאה 

 .50 -תוכפל ב

   מדדי האיכות ינוקדו על פי אמות המידה הבאות: .ג

 
הניקוד  אמת המידה 

 המירבי

 20 מספר אוטובוסים שבבעלות או בשליטת המשתתף (1ג )

 10 שיון להפעלת קווי שירות בתחבורה ציבוריתיהוא בעל ר (2)ג 

הוא בעל רישיון להפעלת קווי שירות בתחבורה ציבורית בתחומי  (3ג)
 המועצה

10 

 10 התרשמות מאיכות המציעה ומחוסנה הפיננסי (4ג)

 נקודות 50 סה"כ 

בוסים אוטו )עשרה( 10( ייקבע באופן שבגין כל 1ג ) הניקוד על פי אמת המידה .ד
ם  כמתחייב בתנאי הסף יקבל אוטובוסי 50 -שבבעלות המציע או בשליטתו, מעל ל

נקודות )עשרים(  20-נקודות(,  ובסה"כ ובמצטבר לא למעלה מ )חמש( 5המציע 
 בגין אמת מידה זו. 

כל משתתף שהוא בעל רישיון להפעלת  קווי שירות בתחבורה ציבורית יהיה זכאי  .ה
 (, ואם הוא מפעיל קווי שירות בתחבורה2מת המידה  ג )נקודות לפי א)עשר(  10-ל

נקודות נוספות לפי אמת המידה  )עשר( 10-ציבורית בתחומי המועצה יהיה זכאי ל
 (.3ג)

ידי ועדת -דות ייקבע על)עשר( נקו 10-(, עד ל4הניקוד על פי אמת המידה ג') .ו
דעתה, על  דה לפי שיקולי-י המלצת צוות מקצועי, כפי שימונה עלפ-המכרזים על

בסיס תיעוד והמלצות שיעידו על האיכות ועל החוסן הפיננסי של המציע ובכל דרך 
 כלהלן. 33אחרת שהועדה תמצא לנכון, לרבות כאמור בסעיף 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .31
 הערכת ההצעה כדבעי. חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע
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כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי  .32
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת 

 ול דעתה.פי שיק-כל עלה –ההצעה או להתעלמות המועצה מן ההסתייגות 

ש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המועצה תהא רשאית לדרו .33
 גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור.

 הודעה על זכייה וההתקשרות .34

עם קביעת הזוכים במכרז תודיע על כך המועצה לזוכה במכתב רשום, בו יצוינו  .א
 טו התנאים להשתכללות ההתקשרות.המסמכים שעל הזוכה להגיש מיידית, ויפור

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה לידי המועצה את כלל  14תוך  .ב
 המסמכים והאישורים הנדרשים ממנו על פי הודעת הזכייה. 

אם זוכה לא ימסור למועצה את המסמכים האישורים כאמור, תהא רשאית  .ג
אחר ו/או לחלט את המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולהתקשר בהסכם עם מציע 

ערבות מכרז, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 
 אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

 
 
 
 
 

 דני עברי, ראש המועצה
 מועצה אזורית משגב


