
  -תשובות לשאלות הבהרה
 סימון שבילים לתיירות הר הזמנה להציע הצעות לאספקת מפות תיירות ומפות -12/2019 פומבי מס'מכרז 

 מקומית מצפה רמון הנגב באמצעות מועצה
גורם תגובת ה

 מטפלה
 סעיף בחוזה

 
 הערה

בתיבת המכרזים בלשכת  12:00 שעהלא יאוחר מה 8.7.19 שני ליום עד תאריך הגשת המכרז הוארך :לעדכוןשימו לב 
 א', מצפה רמון )אצל אלונה(. 2המקומית מצפה רמון, רחוב נחל סלעית  המנכ"ל המועצ

ערבות הביצוע 
 40-תהיה בתוקף ל

חודשים. ההסכם 
)חלק י'( יתוקן 
בהתאם במועד 

החתימה על ידי 
 הזוכה במכרז. 

כתוב שערבות  –ב' 13סעיף  –חלק י'  .1 
 15 -הביצוע צריכה להיות בתוקף ל

ב' כתוב  7חודשים. בחלק ב' סעיף 
להחליט חודשים. נא  40 -בתוקף ל

ולתקן כך שיהיה זהה בכל 
 המקומות.

 
 -הסעיף לא ישונה

הפסיקה במדינת 
ישראל מחייבת 

יחד עם  סעיף זה.
זאת יש לדעת כי 

המועצה נוהגת 
לערוך שימוע 
בטרם חילוט 

 ערבות.

)ג( הערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה בלא 
צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש המועצה או 
גזבר המועצה ו/או מי מטעמם, בכל מקרה שלפי קביעתם 
הספק לא ביצע את העבודות, כולן או חלקן, ו/או הפר או לא 
מילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או 

יעים למועצה בגין הפרשים במקרה של סכומים המג
מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות הספק. היה  הנובעים

והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא 
 הספק ערבות חדשה בנוסח ובתנאים זהים לזו שחולטה. 

 מבקשי אנ –ג'  13עיף ס –חלק י'  .2
 שהדברים ידונו בהידברות. 

הקדמת תשלום 
לבקשת ספק 

כרוכה בתשלום 
ריבית. סעיף זה 

 ה.לא ישונ

)י( המועצה רשאית, לבקשת הספק ולשיקול דעתה הבלעדי, 
להקדים את תשלום התמורה לספק. הקדמת התמורה 
תישא תשלום הריבית החריגה הנהוגה בבנק הפועלים, 

 לתקופת ההקדמה. 
 

מה זה אומר?  –י'  12סעיף  –חלק י'  .3
שאם המועצה שילמה לי לפני הזמן 
היא תקזז ריבית הקדמה מהסכום 

חויבת לשלם לי לפי הח"ו שהיא מ
 המאושרת? 

 
להסכם יש תוקף 

ועל כן ככל 
והמועצה רוצה 
להמשיך ולבצע 

הזמנות מהספק 
מעבר לתקופה 

שנקבעה בהסכם 
יהיה עליה להודיע 

על הארכת 
 .ההתקשרות

)ג( המועצה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק, 
האופציה לפני תום תקופת החוזה המקורי. למועצה קיימת 

הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם 
 זה.

 

אם סופקו ע"י  –ג'  10סעיף  –חלק י'  .4
המציע כלל העבודות המופיעות 

בחלק ד' הרי שהמועצה יכולה 
להאריך את תקופת ההתקשרות 

ק כנגד הזמנת חודשים ר 36 -מעבר ל
 ?עבודות נוספות אחרת

 

ויסיים את העבודה בהתאם למועדים )ה( הספק יתחיל  6ראה סעיף 
 שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות המנהל.

)ו( במידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה 
ובהזמנות העבודה, ישלם הספק פיצויים מוערכים 
ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל 

 סעד הנתון למועצה לפי הדין ו/או ההסכם.

בהתאם  –ה', ו'  10סעיפים  –ק י' חל .5
למועדים שייקבעו. לא נכתב בשום 

מקום מהם המועדים והזמנים 
שמוקצבים להכנת כל עבודה לפי 

 הסוג שלה.
 

 : סעיף תיקון
ב. אספקת המפות 

יום  21תבוצע תוך 
ממתן אישור סופי 

של תיירות הר 

 . אספקת מוצר 7
אספקת המוצר, תהיה בהתאם למפורט להלן ועל פי  (א)

המוצר בו זכה על פי כתב ההצעה המאושר של הספק 
 ובמפרט הטכני. 

 

אלה סעיפים  – 8, 7סעיפים  –חלק י'  .6
לא רלוונטיים כמעט לסוג זה של 

מוצרים. הם למוצרים מסוג אחר. נא 
להוריד או לבצע התאמות לכל תתי 

 –ב'  7הסעיפים. במיוחד סעיף 



הנגב להדפסת מפה 
 מסוימת.

ז -ראה סעיפים ג
 מבוטלים.

 
 :8סעיף 

-ראה סעיפים א, ג
ח מבוטלים. רק 
 סעיף ב' רלוונטי.

אספקת המפות תבוצע למחסן ייעודי שאת כתובתו  (ב)
ימי   14תיתן תיירות הר הנגב במצפה רמון,  בתוך 

עסקים מיום קבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי 
 החתימה של המועצה.

 
לאחר מסירת ההזמנה, ומיד בעת הגעת המוצר לישראל  (ג)

במקרה של יבוא, יאפשר הספק למנהל ו/או ליועץ 
בודקו ולוודא התאמתו לתנאי המכרז שימונה על ידו, ל

)לרבות לכתב הכמויות ולדגם שצויין בידי המשתתף 
בהצעתו( או תקינותו. בכל מקרה לא יהא הספק זכאי 
לכל תמורה בעד מוצר אשר לא סופק בפועל למועצה 

 ואספקתו אושרה על ידה. 
 

ימים יבדוק המנהל את  7לאחר קבלת המוצר, ובתוך  (ד)
המוצר תואם את תנאי המכרז המוצר. מצא המנהל כי 

ההסכם וההזמנה, ימסור לספק אישור בדבר אספקתו 
של המוצר. מצא המנהל כי הציוד אינו ממלא אחר 
התחייבויות הספק על פי תנאי המכרז ההסכם 
וההזמנה, ימסור לספק את הערותיו, וזה יחוייב לתקנן 

 ימי עבודה.  3בתוך 
 

ר, יעניק לאחר מתן אישור המנהל בדבר אספקת המוצ (ה)
הספק הדרכה למנהל ו/או למי שהמנהל יורה עליו על 
המוצר, אופן תפעולו ותחזוקתו, מרכיביו וכיוצ"ב. 
ההדרכה תבוצע בידי איש מקצוע הבקיא במוצר הנדון, 
כפי שיידרש על מנת להכשיר את המנהל ו/או מי מטעמו 

 לתפעול ולתחזוקה תקינים של הציוד.
 

צר תיעשה במקום עליו ההדרכה לכל פריט מפריטי המו (ו)
יורה המנהל, במועד אשר ייקבע על ידי המנהל ואשר 

 יתואם עם הספק. 
 

אספקת המוצר תתבצע על פי כל ההוראות הכלולות  (ז)
בתנאי המכרז, במיפרט ובחוזה זה, וכן על פי כל הוראות 
היצרן והתקנים לגבי פעולות אלה בפריטי המוצר, ועל 

 פי הנחיות המנהל. 
 
 . אחריות הספק ותחזוקה 8
הספק ימציא למועצה כתב אחריות היצרן לציוד נשוא  (א)

 הסכם זה.
 

אחריות הספק לציוד הינה בהתאם למפרט הכתוב  (ב)
בכתב כמויות. הספק אחראי בזאת לתיקון או להחלפה, 
בהתאמה, של כל פגם או קלקול או חלק פגום, הנובעים 

ף זה מפגם בציוד. כל תיקון או החלפה כאמור בסעי
 ולהלן יעשה ע"ח הספק.

 
נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך  (ג)

תקופת האחריות בציוד ואשר לדעת המועצה הם 
כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, יהא הספק חייב 
לתקנם או לבצעם מחדש לשביעות רצון המנהל, וזאת 
במועדים הקבועים במפרט. דרישה כאמור תימסר 

יום לאחר סיום תקופת האחריות  30-חר מלספק לא יאו
והיא תתייחס לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול 

ת המוצר תיעשה למחסן תוך אספק
 יום 14

 
 
 
 



שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות, ואשר נגרם, 
 לדעת המנהל, כתוצאה משימוש בחומרים פגומים. 

 
אחריות הספק לא תחול על נזקים שנגרמו כתוצאה  (ד)

כפי משימוש לא סביר ו/או לא מקובל בציוד למטרתם, 
שהוגדרו בחוזה. החלטת המנהל היא הסמכות העליונה 

 לעניין השימוש שנעשה בציוד וקביעתו תהא סופית.
 

הספק מתחייב לספק לרשות המזמינה חלקי חילוף  (ה)
שנים ממועד  7לציוד המסופק על ידו לתקופה של 

 האספקה. 
 

לצורך קיום התחייבותו זו, מתחייב הספק לשמור  (ו)
ם הדרושים ובכמויות ברשותו חלפים מכל הסוגי

מספיקות, והמועצה תהיה רשאית לבדוק קיומם של 
חלפים בסוגים ובכמויות הנדרשים בכל עת, ולחייב את 
הספק לרכוש חלפים נוספים ככל שיתברר כי לא עמד 

 בהתחייבותו זו. 
 

החודשים הראשונים  12בלא לגרוע מהאמור, במהלך  (ז)
של תקופת האחריות יספק הספק למועצה שרותי 
תחזוקה לכל פריטי הציוד שסופקו והותקנו על ידו, על 
פי הוראות היצרן, לרבות אספקת עבודה וחלפים, וזאת 
במסגרת שכר החוזה ובלא שיהיה זכאי בגין כך לשום 

 תמורה נוספת. 
 

עם תעודת אחריות של היצרן ו/או  היה הציוד מגיע (ח)
היבואן, ימציא הספק לידי המועצה את תעודת 
האחריות במועד השלמת אספקתו ו/או התקנתו של 
הציוד כחלק מהתחייבויותיו באספקתו והתקנתו. 
מובהר, כי אין בתעודת אחריות שכזו כדי לפטור את 
הספק מאחריותו ע"פ חוזה זה, וכי המועצה תהא זכאית 

יקול דעתה הבלעדי באם לממש את זכותה על פי ש
במסגרת תעודת האחריות אם לאו בלא שלספק תעמוד 

 כל טענה בענין זה. 
 

ראה סעיף זה 
 כמבוטל

)טו(  הספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת 
חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י המועצה, מתן 
השירות הניתן למועצה במסגרת חוזה זה, יימשך כמו 
בשגרה ולא יופסק ע"י הספק, כל עוד לא ניתנה לספק הנחיה 

  מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר. 
 

בכל מצב  –טו'  5סעיף  –חלק י'  .7
חירום המוגדר ע"י הממשלה או 

המועצה המציע ימשיך לספק את 
 השירותים כמו בשגרה. 

 מהו מצב חירום? 

"הואיל" -ה
השלישי בחלק י' 
 )ההסכם( יימחק.

הוא   והספק זכה בפריטים שמספרם בכתב ההצעה והואיל:
;_________________________________ 

הספק זכה  –חלק י' והואיל שלישי  .8
 –בפריטים שמספרם בכתב ההצעה 

 אין שום מספרים לפריטים.
 

ערבות הביצוע 
מוגשת לאחר 
שהספק יודע 

ריטים הוא באילו פ
זכה. סעיף זה לא 

סעיף  -ישונה
 סטנדרטי במכרז.

א. להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הספק על פי 
חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה לפני מועד החתימה על 
החוזה וכתנאי לחתימה, ערבות בנקאית אוטונומיות, 

משווי ההתקשרות הכללי )כולל  10%-בסכום השווה ל
לעניין זה שווי ההתקשרות הכללי הינו שווי הפרטים מע"מ(. 

ה, ליחידה, במכפלת הכמות המוערכת ובניכוי בהם זכ
 הצעתו.

גובה הערבות  –א'  7סעיף  –חלק ב'  .9
צריך להיות ידוע מראש ולא תלוי 

במספר הפריטים שהמציע יזכה 
 בהם. 



 

מקובל. זה סעיף 
 14יש לשנות לתוך 

 יום.

א. המציע מתחייב לחתום על החוזה ]ולרבות כל נספחיו[ לא 
עסקים ממועד קבלת ההודעה על ימי  4יאוחר מאשר תוך 

"[. עם החתימה ההסכם" / "החוזה" -זכייתו במכרז ]להלן 
על החוזה על המציע להמציא את כל אישורי הביטוח 
כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית 
והפוליסות/אישורים הנ"ל יומצאו לבדיקת יועץ הביטוח של 

ח ממלאים אחר המועצה, אשר יפסוק אם אישורי הביטו
תנאי החוזה. המציע הזוכה מתחייב לאור הערות יועץ 
הביטוח, להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או אישור ביטוח או 

 תיקונם על מנת לעמוד בתנאי החוזה.
 

פרק הזמן  –א'  8סעיף  –חלק ב'  .10
שבין ההודעה על זכייה והגעה 

לחתימה על החוזה. בזמן זה על 
ת המציע לארגן מהבנק את הערבו

ביצוע חתומה )כאמור עם הסכום 
שהמועצה תודיע לו מהו( וכן את 

פוליסת הביטוח חתומה ע"י החברה 
ימי עסקים כפי שמוגדר  4המבטחת. 

בסעיף אינם מספיקים. צריך לפחות 
 ימי עסקים 7

סעיף זה מקובל. 
 14יש לשנות לתוך 

 יום.

ימים  4ב. זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך 
הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ולא ימלא אחר  מיום

התנאים הנ"ל, כולם או חלקם, תחולט הערבות שצורפה 
לצורך השתתפותו במכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש 
סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום 
התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. 

צה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, כמו כן, תהא המוע
ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם 
מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה 
כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 המועצה  עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש.

קשור לסעיף א –ב'  8סעיף  –חלק ב'  .11
הנ"ל. הערבות תחולט אם לא הגעתי 

 ימים? לא מקובל.  4אחרי 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

יהיה הזוכה חייב  –ג. התקשרה המועצה עם מציע אחר 
לשלם למועצה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על 

תקופת ההתקשרות ידי המועצה לבין הצעתו הוא, למשך כל 
 המפורטת בחוזה.

 לא מקובל.   -ג'  8סעיף  –חלק ב'  .12

זמני ביצוע עבודות.  –כללי  –חלק ד'  .13  6ראה סעיף 
לא מפורט בשום מקום מהם? יש 

 לפרט מה הדרישות שלכם. 
 

כתב ההצעה הוא 
אותו יש  -חלק ד'

 עותקים 2-להגיש ב

תנאים מוקדמים  - 1 –חלק א'  .14 
ההצעה? איזה  מהו כתב –( 4)עמוד 

חלק? רק אותו יש להגיש בשני 
 עותקים והשאר בעותק אחד?

 
ערבות השתתפות 

במכרז )בסך של 
שתוקפה ₪  22,000

(, 1/8/19עד ליום 
 תצורף אל המכרז.

וע ערבות הביצ
המוגשת אך על ידי 

הזוכה במכרז 
וגובהה נקבע 
בהתאם לס' 

הפריטים הרלוונטי 
 לזוכה.

ערבות הביצוע 
תוגש בהתאם 
לכללים אשר 
נקבעו ביחס 

ביצוע הלערבות 

אוטונומית ובלתי מותנית  -ד. ערבות בנקאית מקורית
לטובת המועצה, שהוצאה לבקשת המציע בלבד. נוסח 

בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ט'. הערבות יהא 
מס' )כללי(, לוח הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן 

כפי שפורסם  2019, כשמדד הבסיס הוא מדד חודש אפריל 13
ושתעמוד בתוקפה עד ליום או בסמוך לכך,  15.05.2019-ב

)במילים:  22,000₪כולל. הערבות תהא בסך של  1.8.2019
כולל מע"מ(. השם המופיע בערבות ₪ עשרים ושתיים אלף 

 יהיה שם המציע. 
 

צירוף  - סעיף ד' - 2 –חלק א'  .15
  –מסמכים 

a.  כתוב כאן שהערבות צריכה
. בשאר 1/8/19להיות עד 

המקומות שמדובר על 
ערבות או שלא כתוב או 

שכתוב תקופה אחרת. נא 
 להבהיר

b.  כתוב שהערבות צריכה
בשאר ₪  22,000להיות 

המקומות יש נוסחא לא 
ברורה לחישוב גובה 

הערבות. נא להבהיר מהו 
ושיהיה אחיד בכל 

 האזכורים.
c.  אני  –כללי לגבי הערבות

מבין שאת הערבות יש 



ולמועדים 
הקבועים במסמכי 

 המכרז.

לספק רק במידה והמציע 
 מוכרז כזוכה.

 
סעיף זה לא 

סעיף  -נהישו
  סטנדרטי במכרז.  

 -ז. מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים 
תעודת האגד מאת רשם החברות )או  (1)

השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם 
 העמותות(.

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות  (2)
בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או 
בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני 
עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או 
בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל 
 היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

מותות, תמצית מידע מרשם החברות/הע (3)
המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת 
היותו של המשתתף תאגיד פעיל. האישור 
חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות 

 למכרז.
אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם  ( 4)

 המציע הוא עמותה רשומה.

יותר מדי  –סעיף ז'  – 2 -חלק א'   .16
טפסים. רשם החברות צריך 

 להספיק.
 

לחתום אין צורך 
בחתימה וחותמת 

בכל דף. ניתן 
לחתום רק בראשי 

ובסוף  תיבות 
 .בחותמת וחתימה

כתוב שיש   –סעיף א' – 1 –חלק ב'  .17 
לחתום על כל עמוד בראשי תיבות 

ובסוף בחותמת וחתימה )כפי שנהוג( 
בתנאים  1 –לעומת זאת בחלק א' 

המוקדמים כתוב שיש לחתום 
ימה וחותמת בכל דף )לא נהוג(. בחת

 להחליט ולהבהיר.נא 
 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

)ברקע אפור(  –סעיף ה'  – 1 –חלק ב'  .18 
כתוב שמועצה רשאית לבחור  –

בהצעה הזולה ביותר שהוגשה ביחד 
 נא להבהיר –לכל פריט 

בכתב ההצעה חלק 
כתוב  13סעיף  -ז'

כי ההצעה הזוכה 
לפני ההצעה תיבחן 

הכספית ביחס לכל 
פריט בטבלה. 

המועצה תבחר 
בהצעה הזולה 

ביותר שהוגשה 
 ביחס לכל פריט.

לא מפורט בשום  –באותו הקשר  .19 
מקום בצורה מסודרת איך נבחר 

 נא להבהירהזוכה. 

יש להדפיס את כל 
חוברת המכרז 

שפורסמה 
 2-ולהגישה ב

 עותקים.

ה, בשני ו. המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצע
עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש על ידו 

 למועצה, והשני בעותק נוסף של חלק ח', הנפרד מהחוברת.

לא ברור. נא  –סעיף ו'  - 1 –חלק ב'  .20
להבהיר. איזה חוברת? את מה 

 להגיש בשני עותקים? 
 

יובהר, כלל, אין 
התחייבות לבצע 

שיעור מסוים של 
רכישה אלא 

במקרים בהם יש  
התחייבות 

מפורשת כמפורט 

י. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה אינה 
מתחייבת לבצע שיעור מסוים של רכישה או כל שיעור 

שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה 
הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות 

 במועצה, ובהתאם לצורך.

חוסר –סעיף י'  -1 –ב'  חלק  .21
אחידות. כתוב שמועצה אינה 

מתחייבת לבצע כל הזמנה. זה סותר 
את מה שכתוב בחלק ד' בתחתית 

פירוט המוצרים: בליבה של 
ההתקשרות תעמוד ההתחייבות מצד 

תיירות הר הנגב והזמנת מספר 



במפרט השירותים 
 בחלק ד'.

מינימלי של הדפסות ועבודות בשנה. 
ולזה צריך להוסיף שאין שום 

י התחייבות לשנה התייחסות למה
בכסף למעט שיש התייחסות של 

אבל זו לא ₪  150,000 -יהיה יותר מ
התחייבות אלא רף עליון. בקיצור 

 נא להבהיר –מהי ההתחייבות 
 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

, באם תמצא זאת ד. המועצה רשאית לדרוש מהמציעים
לנכון, מפרטים וקטלוגים למוצר המוצע על ידו, וכן 
אישורים נוספים על עבודות או הזמנות והמלצות ממזמינים 
עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא המועצה רשאית 
לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של 

ים מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את ההסבר
 .והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה

 
ה. המועצה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא תראה 
לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו 
למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא 

ציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או מכרז זה, לה
אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת 
המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול 
ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע 
חייב לספק למועצה את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם 

סמך, אישור, הסבר, או ניתוח המציע יסרב למסור פרטים, מ
נתונים כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות 

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

מבקש  –ה'  סעיפים ד' – 2 –חלק ב'  .22
 לבטל סעיף זה

 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

ט. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 
והיא רשאית להתחשב במסגרת או כל הצעה שהיא, 

שיקוליה לבחירת הזוכה/ים, לרבות במקרה של שוויון בין 
ההצעות בין היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו 

הכלכלית, בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא המכרז, 
בהמלצות שקיבל מרשויות מקומיות, בניסיונה הקודם 

או פרט אחר עמו, בסוגי הפריטים המוצעים ובכל מסמך 
שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו, 

 ובמידע והנתונים שקיבלה כאמור לעיל.

אין המועצה  –סעיף ט'  – 2 –חלק ב'  .23
מתחייבת לקבל את ההצעה הכי 
זולה. זה שוב ניסוח שאינו עומד 

בקנה אחד אם אזכורים אחרים )ראי 
(. נא להיות אחידים. כאמור, 7סעיף 

ה רשאית לבחור את הזול אין המוצע
 ביותר. 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

יב. אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על 
המועצה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות, 

 להתקשרות עם המועצה בהיקף כלשהו.

כמו הערה  –סעיף יב'  – 2 –חלק ב'  .24
9. 

 
ת הזוכה במכרז ואישור סופי של ראש המועצה, א. עם קביע 10ראה סעיף 

תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז 
ימי  4מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא למועצה, בתוך 

להלן וכל מסמך  7עסקים, ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 
נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה. הוראה זו הינה 

 מהותית.

ימי  4 –ף א' סעי – 3 –חלק ב'  .25
עסקים זה מעט בשביל לספק את 

 הערבות. 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.
  

יהיה הזוכה חייב  –ד. התקשרה המועצה עם מציע אחר 
לשלם למועצה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על 

ידי המועצה לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת 
 ההתקשרות המפורטת בחוזה.

מה פתאום  –סעיף ד'  – 3 –חלק ב'  .26
 שאשלם את ההפרש לספק האחר? 

 

 באותו סעיף כתוב: 
הובא החוזה לידי "

גמר כאמור, תשלם 
המועצה לספק את 

ו. על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית 
המועצה בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא מחמת 

הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או 
, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לספק מקצתו, לידי גמר

מה לגבי  –סעיף ו'  – 4 –חלק ב'  .27
מקרה שבו המועצה הזמנת עבודה 

והתחלנו לעבוד עליה והמועצה 
להפסיק את העבודה. מה  מחליטה



התמורה המגיעה 
לו על פי החוזה 

בגין העבודות אשר 
ביצע בפועל 

לשביעות רצונו 
המלא של המנהל 

עד למועד הפסקת 
ביצוע העבודות 
כמופיע בהודעת 

המועצה, בניכוי כל 
הכספים אותם 

המועצה  זכאית 
לקזז ו/או להפחית 

בהתאם לחוזה 
ו/או בהתאם לכל 

 "דין

יום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  30
המועצה לספק את התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין 

העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של 
המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת 

עצה  זכאית לקזז המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המו
ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד 

קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לספק כל 
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים 

שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים 
בפועל, ותשלום עבור מוצר שהוזמן אך טרם סופקו 

כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר 
כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן 

השרות ובזמן תקופת האחריות לשירות כפי שנקבע במפרט 
 הטכני בעת הרכישה.

לגבי תשלום על העבודה שבוצעה עד 
 שלב זה?

 

יש להתייחס 
לתקופת זמן של 

 חודשים 36

ההסכם  –סעיף יג'  – 5 –חלק ב'  .28 
חודשים אז למה  36 -הבסיסי הוא ל

 24כל הסעיפים מדברים על 
חודשים? הסעיף לא ברור נא 

 להבהיר
 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

ה. המועצה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף 
העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות בעצמה, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או 
תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי המכרז 

ובחוזה.  לצורך כך, מובהר ומוסכם כי למועצה שיקול דעת 
היקף העבודות, מיקום העבודות, מוחלט באשר להערכת 

היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. הזוכה מוותר 
מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת 

 העבודה כאמור לעיל.

בחלק השני  –סעיף ה'  – 6 –חלק ב'  .29
מה לצורך כך...... –של הסעיף 

שהמועצה יכולה לשנות את  פתאום
רכבותם רווחיותן מהות העבודות, מו

וכיוב... לא מקובל. הכל צריך להיות 
 לפי חלק ד'. 

 

יש לשים לה 
להבחנה בין ערבות 
השתתפות במכרז 

)המוגשת על ידי 
כלל המשתתפים( 

לבין ערבות 
הביצוע )המוגשת 
רק על ידי הזוכה 

 במכרז(.

א. להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הספק על פי 
הקבלן בידי המועצה לפני מועד החתימה חוזה זה, יפקיד 

על החוזה וכתנאי לחתימה, ערבות בנקאית אוטונומיות, 
משווי ההתקשרות הכללי )כולל  10%-בסכום השווה ל

מע"מ(. לעניין זה שווי ההתקשרות הכללי הינו שווי 
הפרטים בהם זכה, ליחידה, במכפלת הכמות המוערכת 

 ובניכוי הצעתו.

כאמור  – סעיף א' – 7 –חלק ב'  .30
קודם הנוסחא אינה ברורה ובמקום 

 א'( 2. )הערה 22,000אחר כתוב 
 

ראה התייחסות 
 לעיל.

ב. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 
חודשים. הערבות תהא בנוסח המפורט  40 -, ובתוקף ל13

בחלק ט' למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, ותשמש 
ביצוע התחייבויות הזוכה על כערבות ביצוע לשם הבטחת 

 פי ההסכם.

כאמור  –סעיף ב'  – 7 –חלק ב'  .31
קודם בתוקף שונה ממה שכתוב 

 ב'( 2במקום אחר. )הערה 
 

סעיף זה לא 
סעיף  -נהישו

 סטנדרטי במכרז.

  :קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .13
נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו, 
ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא 
הזוכה במכרז )להלן: "זוכה מאוחר"(, מתחייב הזוכה 
המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר . 
במקרה שכזה , לא יהא זכאי הזוכה  המקורי לשום פיצוי או 
תשלום מאת המועצה , פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר 

  .שאושר ע"י המנהל סופקו בפועל כפי

כאמור אין ציון בכלל  – 13 –חלק ב'  .32
של איך בוחרים את הזוכה אז.. מה 

 בית משפט יכול לקבוע אחר.
 



 

 יש לצרף דף זה להגשת המכרז

לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
 כלפי המועצה, בגין ההליך שבוצע.

לא ברור לאיזה 
סעיף מתייחסת 

 ההבהרה

מעט  -סעיף א' ב' ג'  -14 –חלק ב'  .33 
מדי כאמור, הסנקציות של איחור 

לא מקובלות מבחינתי, והפרש כספי 
לספק אחר בגלל איחור במשהו או 

נא משהו קטן אחר אינם מקובלים. 
 להבהיר

 
יש למחוק את 

המיותר. קיימת 
אופציה לכאלה 

 שלא הורשעו.

מה עם אופציה לכאלה  –ק ו' חל .34 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 שלא הורשעו. זה רק עם עבירות?

 

אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי  6ראה סעיף 
בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, ולרבות 

ההסכם,  הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, 
שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לאספקה של 

ת ומפות סימון שבילים לתיירות הר הנגב מפות תיירו
באמצעות מועצה מקומית מצפה רמון , לוח התשלומים, 

תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב 
התמורה, ערבויות, וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או 

 לחוזה זה;

לא ציינתם שום  –פתיחה  –חלק ז'  .35
לוז להגשת המפות. יש להוסיף כמה 

 רש לכל סוג עבודה.זמן נד
 

ראה תגובה לסעיף 
29 

אין סכום נקוב  –פתיחה  –חלק ז'  .36 "                 "
 לערבות כאמור

 
סעיף זה לא 

סעיף  -נהישו
 סטנדרטי במכרז.

. ידוע לי כי ההצעה הזוכה תיבחן על פי ההצעה הכספית 13
ביחס לכל פריט בטבלה שלהלן. המועצה תבחר בהצעה 

 שהוגשה ביחס לכל פריט.הזולה ביותר 

ידוע לי כי המועצה  – 13 –חלק ח'  .37
תבחר בהצעה הזולה ביותר לכל 

 פריט. 
סעיף זה לא 

סעיף  -נהישו
 סטנדרטי במכרז.

אישור עו"ד או  -א. אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה 
רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך 

ת שלו. לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדו
 האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

אין במידה ו –סעיף א'  – 2 –. חלק א' 37
ולא  ,לי אישור מורשי חתימה בתוקף

יהיה. נא לוותר על התנאי הזה אחרת 
אפסל ואם זה לא מתבטל אין לי טעם 

 להגיש.
יש לתקן  -הבהרה

₪  100,000לסך 
כולל מע"מ, לשנה 

₪  150,000במקום 
 )טעות סופר(

 ,11סעיף  -כתב ההצעה -חלק ז'ב .38 
כי סכום ההתקשרות כולו  כתוב

כולל מע"מ ₪  150,000 -יעמוד על כ
 .א בו כתוב6בשנה, בשונה מסעיף 

100,000  ₪  


