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התפיסה
במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי, מעת לעת, 
עם ספקים שונים לביצוע עבודות ו/או קבלת שירותים ו/ 

או רכישות טובין.

המעוגן  תקין  מנהל  מחייב  ציבור  בכספי  השימוש 
בעקרונות הבאים:

עיקרון השוויון הענקת הזדמנות שווה לכל פרט בחברה 
המקומית.  הרשות  עם  עסקה  קשירת  על  להתמודד 
או  פנים  משוא  מתוך  התקשרות  ומניעת  מידות  טוהר 

ניגוד אינטרסים. 
עיקרון היעילות הכלכלית בחירת ההצעה הטובה ביותר 

מבחינה כלכלית ואיכותית.
ראוי כי כל התקשרות תיערך באופן תחרותי ויעיל בהליך 

המבטיח שמירה על שקיפות ושוויון
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01 | מבוא
נוהל רכש וההתקשרויות נועד על מנת להגדיר כללים אחידים ומערכת סמכות ואחריות ברורים 
ולביצוע עסקה בטובין  וקבועים בעת ביצוע כל התקשרות לרכישת שירותים, לביצוע עבודה 
בסכומי הפטור ממכרז או במקרה של פטור אחר הקבוע בדין  )למעט התקשרות שעניינה 

ביחסי עובד ומעביד( של המועצה האזורית מטה יהודה )להלן: "המועצה"(. 
נוהל זה אינו חל על:

• התקשרות שעניינה ביחסי עובד ומעביד;
• התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים שעליה חל פטור ממכרז 

על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 ו-5/2017, וסדרי עבודתה מוסדרים.

02 | הגדרות
"אומדן" הערכה כספית בדבר שווי ההתקשרות;

)2( ממנהל הרכש,  )1( מנכ"ל המועצה או מי מטעמו,  ועדה המורכבת מ-  "ועדת הרכש" 
)3( גזבר המועצה, )4( יועמ"ש או מי מטעמו; מנכ"ל המועצה או מי מטעמו יעמוד בראש 

הוועדה; ועדת הרכש עוסקת בהתקשרויות בפטור סכום ממכרז. 

גזבר   )2( מטעמו,  מי  או  המועצה  מנכ"ל   )1( מ-  המורכבת  ועדה  התקשרויות"  "ועדת 
)3( יועמ"ש או מי מטעמו; מנכ"ל המועצה או מי מטעמו יעמוד בראש הוועדה;  המועצה, 

ועדת ההתקשרויות עוסקת בהתקשרויות בפטור יועצים ומומחים.

ספק  עם  שנכרת  מסוימים,  שירותים  או  עבודה  טובין,  לרכישת  הסכם  מסגרת"  הסכם 
שנבחר בהליך של מכרז מסגרת, לתקופה מוגדרת, כאשר הכמות או ההיקף של הטובין, 
והוא נקבע  ידוע במועד כריתת ההסכם,  העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו אינו 

בידי המזמין בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם;

פרק א' | כללי
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"המזמין" ו/או "היוזם" בעל התפקיד במועצה המעוניין/הנדרש בהתקשרות לביצוע עסקה 
בטובין או במקרקעין או לרכישת שירותים או בהזמנת עבודות;

"מסמכי המכרז" לרבות המכרז עצמו, החוזה הנספח לו, יתר נספחי המכרז ונוסח המודעה 
לשאלות  ותשובות  קבלנים  סיור  פרוטוקולי  האינטרנט,  באתר  ו/או  בעיתון  שתפורסם 

הבהרה במידה וניתנו; 

"מכרז" הזמנה לתחרות מאורגנת לקראת כריתתו של חוזה.

"קול קורא" הליך תחרותי מעין מכרזי מקום בו מכרז פומבי אינו מתאים. קול קורא אינו 
מהווה מכרז פומבי.  

בתחרות  להתחרות  ההתקשרות  לאותה  הרלוונטי  הציבור  כלל  הזמנת  פומבי"  "מכרז 
מאורגנת המקבלת פומביות בדרך של פרסומה בעיתונות הארצית.

"מכרז זוטא" )או "מכרז סגור"( מכרז שאינו פומבי במסגרתו המועצה פונה אל הספקים או 
הקבלנים הכלולים ברשימת הספקים של המועצה. "רשימת ספקים" לעניין זה – רשימה 
רשאים  ולפיכך  ברשימה  להיכלל  בתנאים  עמדו  אשר  קבלנים  או  ספקים  של  סגורה 

להשתתף במכרז זוטא. הרשימה תהא פתוחה לעיון הציבור.

"ספק"  ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים;

"הצו" צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח-1958;

"שווי ההתקשרות" סך כל התשלומים, שיש לשלם בהתאם לכל ההתחייבויות הכלולות 
בחוזה, לרבות לפי זכות ברירה )אופציה( למעט )לא כולל מיסים(; 

הסכומים המובאים בנוהל זה בעניין שווי ההתקשרות מתעדכנים כל רבעון בהתאם לשיעור 
2 )א( לצו. את העדכונים ניתן למצוא באתר משרד  השינוי במדד, בכפוף לאמור בסעיף 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/connections :הפנים בכתובת

"שירותים עתירי כוח אדם" שירותי שמירה, אבטחה, ניקיון, גינון;

"תנאי סף" תנאי מוקדם להשתתפות במכרז, לרבות תנאי של קבלת ניקוד איכות מינימאלי; 
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03 | עקרונות
כל התקשרות של המועצה תעשה באחת מהדרכים האלה:

ככלל, כל התקשרות תיעשה בדרך של מכרז פומבי רגיל )ללא ניהול משא   |  3.1
אם  להלן,  שיפורטו  מהדרכים  באחת  לפעול  יהיה  ניתן  ואולם  מציעים(,  עם  ומתן 

התקיימו הנסיבות המפורטות בהן.

3.2 | במקרים בהם מפאת סכום והיקף ההתקשרות אין חובה לערוך מכרז פומבי,  
ניתן יהיה לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז זוטא.

3.3 | במקרים בהם הדבר מותר לפי הוראות הנוהל והדין, ניתן יהיה, בעדיפות אחרונה, 
לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז. ככל שהדבר אפשרי, גם התקשרות שלא בדרך 
של מכרז תיעשה באמצעות הליך תחרותי שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, 
המבטיח את מירב היתרונות למועצה, כגון בקשה לקבלת הצעות מחיר, קול קורא וכד'.

בנוהל זה יפורטו להלן הנושאים האלה :
פרק ב' סוגי מכרזים והתקשרויות מיוחדות.

פרק ג' סוגי התקשרויות הפטורות מחובת עריכת מכרז.
פרק ד' תהליך המכרז. 

פרק ה' ועדות המכרזים וועדת ההתקשרויות – סמכויותיהן וסדרי עבודתן. 
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04 | סוגי מכרזים  
מכרז הינו הזמנה להתמודד בהליך תחרותי, שיתנהל עפ"י כללים קבועים, מחייבים וידועים 
מראש לקראת כריתתו של חוזה. בהתאם לנוהל זה ולתוספת השנייה לצו כל הליך תחרותי 
תפורט  כאמור  וקביעה  שלהן,  בשילוב  או  להלן,  המפורטות  מהדרכים  באחת  ייערך  כאמור 

במסמכי המכרז.
יומיים לפחות,  עיתונים  ומפורסם בשני  לציבור בכללותו  מכרז הפונה   | פומבי  4.1 מכרז 

בהתאם לנוהל  זה.

4.2 מכרז זוטא | מכרז שבו ההזמנה להגשת הצעות מופנית לרשימה מסוימת של מציעים 
פוטנציאליים, על פי הכללים הבאים:

4.2.1 | המועצה רשאית לקבוע כי התקשרות לביצוע עסקה )הזמנת טובין או שירותים( 
15.05.2020( תיעשה  699,300 ₪ )נכון ליום  143,200 ₪ ועד  בשווי התקשרות שמעל 
בדרך של מכרז זוטא. ועדת המכרזים תנהל רשימת ספקים אשר רשאים להשתתף 
במכרז זוטא ו/או בהליכים תחרותיים בפטור ממכרז ותקבע את אמות המידה שלפיהן 

תפנה לכל ספק. הרשימה תהא פתוחה לעיון הציבור. 
4.2.2 | המועצה תקיים אחת לתקופה פרסום בעניין רשימת הספקים ותקבל מעת לעת 
כל  המכרזים.  ועדת  לאישור  יועברו  והבקשות  הספקים  לרשימת  להצטרפות  בקשות 
ספק או קבלן העומד בתנאים שקבעה המועצה, רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה 
והועדה תדון בבקשתו. החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או 
החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק בכתב את החלטתה, ובכל מקרה לא 
תחליט הועדה בעניין זה, אלא לאחר שאפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו 

בפניה.

4.2.3 | ההודעה על מכרז זוטא לספקים הכלולים ברשימה תעשה באופן הבא:
הודעה  תישלח   -  ₪  349,400 ועד   143,200 בין  הינו  ההתקשרות  שווי  אם   |  4.2.3.1

לארבעה ספקים לפחות.
הודעה  תישלח   -₪  699,300 ועד   349,400 בין  הינו  ההתקשרות  שווי  אם   |  4.2.3.2

לשישה ספקים לפחות.
4.2.3.3 | ההודעה תימסר לספקים בכתב בלבד בדואר או בדוא"ל, והיוזם יוודא קבלת 

ההודעה על מכרז הזוטא אצל הספקים.

4.2.4 | על אף האמור בסעיף 4.2.3, רשאי להשתתף במכרז זוטא כל ספק המופיע ברשימת 
המועד  תוך  המכרז  מסמכי  את  הגיש  עוד  וכל  מהמועצה,  פניה  קיבל  לא  אם  אף  הספקים 

שנקבע להגשת ההצעות.

פרק ב' | סוגי מכרזים 
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05 | להלן תפורט רשימה של התקשרויות 
        בהן יחול פטור מחובת מכרז:  

5.1 | התקשרויות שבין המועצה לצד ג' בפטור בגין מקרקעין, לרבות:
5.1.1 | העברת מקרקעין לרשות המועצה.

5.1.2 | העברת מקרקעין של המועצה למדינה, לשירות התעסוקה, לרשות מקומית, לאיגוד 
דת,  מדע,  תרבות,  חינוך,  )למטרות  ציבורי  למוסד   , חשמל  לחברת  הדואר,  לרשות  ערים, 

צדקה, סעד, בריאות או ספורט(.
5.1.3 | חליפין של מקרקעין.

5.1.4 | שכירות של המקרקעין.

5.2 | התקשרות בשווי נמוך: התקשרות בשווי של עד 143,200 ₪ )נכון ליום 15.05.2020( אינה 
מחויבת במכרז פומבי. על המועצה לפנות בבקשה להצעות מחיר באופן הבא: 

5.2.1 | בהתקשרות בשווי של 1 ₪ עד 1,000 ₪ - על היוזם לקבל הצעת מחיר אחת - ניתן 
בכתב, בטלפון או בדוא"ל. על היוזם לתעד את ההצעה.

5.2.2 | בהתקשרות בשווי של 1,000 ₪ עד 5,000 ₪ - על היוזם לפנות ל-2 ספקים לקבלת 
הצעות מחיר ניתן בכתב, בטלפון או בדוא"ל. על היוזם לתעד את ההצעות.

25,000 ₪ -  על היוזם לפנות ל-2 ספקים  5,001 ₪  עד   בהתקשרות בשווי של   | 5.2.3
לקבלת הצעות מחיר בכתב. על היוזם לתעד את ההצעות.

5.2.4 | בהתקשרות בשווי של 25,001 עד 40,000 ₪ - על היוזם לפנות ל-3 ספקים לקבלת 
הצעות מחיר בכתב. על היוזם לתעד את הפניה לספקים ולערוך פרוטוקול השוואת הצעות 

מחיר. 
5.2.5 | בהתקשרות בשווי של 40,000 עד 143,200 ₪ - על היוזם לקבל 3 הצעות מחיר 
בכתב, לתעד את הליך הפניה לספקים ולקבל את אישור ועדת הרכש והתקשרויות. יובהר 
כי ניתן לחרוג מן האמור לעיל ולקבל פחות מ-3 הצעות ובלבד שנערכה פניה ל-3 ספקים 

ולא נתקבלו הצעות, ובכפוף להיוועצות ביועמ"ש המועצה.
5.2.6 | יובהר כי בכל מקרה, עד 100 אש"ח נדרשת חתימה של מנהל שהוא גם מבין מורשי 
השירות.  קבלת  בטרם  העבודה  הזמנת  ו/או  ההתקשרות  חוזה  על  המועצה  של  חתימה 
מעל 100 אש"ח  נדרשות 2 חתימות של מורשי חתימה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות 

אישור מורשי החתימה של המועצה.

פרק ג' | סוגי התקשרויות הפטורות
              מחובת עריכת מכרז
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5.3 | ספק יחיד התקשרות עם מי שהוא היחיד בארץ שמסוגל לבצע את ההתקשרות, מכוח 
המכרזים  שוועדת  שמומחה  לאחר  וזאת  ממכרז,  פטורה  בפועל  הדברים  מצב  עפ"י  או  דין 
הודעה  תפורסם  זה,  דברים  במצב  יחיד;  ספק  הוא  המתקשר  כי  בכתב  דעתו  יחווה  מינתה 
ימי עבודה לפחות עם הדברים הבאים: הודעה על   7 באתר האינטרנט של המועצה למשך 
כוונתה של המועצה להתקשר עם ספק יחיד ואת עיקרי ההתקשרות; את עיקרי חוות הדעת 
האמורה ; הודעה על האפשרות לפנות לוועדת המכרזים תוך תקופה של 5 ימי עבודה לפחות 
ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות. יש לציין את פרטי ההתקשרות עם 

הועדה. אם פנה אדם כאמור, המומחה יחווה את דעתו ביחס לאותה פנייה;

5.4 | התקשרות לביצוע עבודה מדעית, אומנותית או ספרותית.
 

5.5 | התקשרות דחופה:  התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק ממשי לנפש או לרכוש, 
פטורה ממכרז, בכפוף למגבלות בסעיף זה .התקשרות זו תיעשה להיקף ולתקופה המינימאליים 
הנדרשים בנסיבות העניין . התקשרות זו מחייבת אישור מנכ"ל המועצה ובהיעדרו – מי שהוא 

הסמיך לכך. מנכ"ל המועצה ינמק החלטתו בכתב.

)להבדיל  התקשרות המשך: התקשרות חדשה על בסיס תנאי ההתקשרות הראשונה   |  5.6
הראשונה  ההתקשרות  הארכת  אלא  חדשה  התקשרות  אינה  שהיא  ברירה  זכות  ממימוש 
הטובין,  כמות  להגדלת  המיועדת  קיימת,  להתקשרות  המשך  התקשרות  נוספת(.  לתקופה 
העבודה או השירותים או להארכת משך ההתקשרות פטורה ממכרז, בתנאי שמתקיימים שני 

אלה :
5.6.1 | החוזה יגדיל את הוצאות המועצה בפריט מתוך פרטי החוזה הקיים עד לשיעור של 

50% מההוצאות לגבי אותו פריט.
ידי הוספת מס' פריטים לחוזה הקיים עד  יגדיל את הוצאות המועצה על  החוזה   |  5.6.2
לשיעור של 25% מכלל ההוצאות של החוזה הקיים )באישור וועדת ההתקשרויות(  או עד 

50% בתנאי שהמועצה תקבע שעריכת מכרז לא תביא לתועלת.

אמון  יחסי  או  מיוחדים  ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  התקשרות   |  5.7
מיוחדים: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה היא אחת מאלה: 

במקצועות  מיוחדים,  ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  התקשרות   |  5.7.1
התכנון, פיקוח, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, המדידה, הרפואה, שמאות או אדריכלות.

5.7.2 | התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים כמו עריכת דין ,ייעוץ, ביצוע 
מחקר או בוררות. התקשרות עם בעל מקצוע מומחה פטורה ממכרז, אך מחייבת הליך של 

"פנייה תחרותית לקבלת הצעות". 

5.8 | על המועצה לפעול, במסגרת הליך זה, בהתאם להוראות נוהל שייוחד לנושא - חוזר מנכ"ל 
ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  התקשרויות  "נוהל   8/2016 הפנים  משרד 
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ובהתאם לתיקונים שנעשו בו במסגרת חוזר 

מנכ"ל משרד הפנים 5/2017. 
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מיזמים משותפים: ההתקשרות במיזם, משמעותה היא שהמועצה בוחרת בקשר של   |  5.9
עסקי  כמיזם  מתנהלת  והשותפות  חובותיה,  או  סמכויותיה  שבגדר  פעולות  לביצוע  שותפות 
המשותף למועצה וגורם נוסף או כמיזם חברתי וכיו"ב. בחירת השותף למיזם לא צריכה להיות 
כרוכה בפרסום מכרז, טיב וסוג ההתקשרות אינו מתאים להליך הרגיל של מכרז, שכן מדובר 

בהתאמת שותף לפעילות רלוונטית.

5.10 | התקשרות עם הסוכנות היהודית לביצוע מטרות ציבוריות.

5.11 | התקשרות עם תאגיד ממשלתי.

לקבלת  כספים,  להשקעת  אשראי,  קבלת  או  למתן  התקשרות  ההון:  בשוק  פעולות   |  5.12
שירותים בנקאיים, למכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון, באישור 

ועדת השקעות ובהתאם לחוזר מנכ"ל בעניין.

5.13 | התקשרות עם עיריית ירושלים במסגרת מטרות המועצה.



10הועד המקומי | נוהל רכש והתקשרויות

06 | תחילת תהליך הרכש באופן עצמאי  
יבדוק באם קיים במועצה הסכם התקשרות  יוחלט אם להתחיל בהליך מכרז, היוזם  בטרם 

בתוקף בתחום הרכש/השירות/העבודה המבוקשים, ובמידה שכן, יפנה בכתב לספק הקיים.

6.1 | במידה ומדובר בהתקשרות בסכום של עד 40,000 ₪- יפנה היוזם לקבלת הצעות מחיר 
מספקים בהתאם לאמור בסע' 5.2.1-5.2.4 לעיל. טופס הצעת מחיר לדוגמה מצורף כנספח א'.  
יש להקפיד למלא את הטופס במלואו ולקבל אותו חזרה חתום בחתימה וחותמת של הספק. 

לאחר קבלת הצעות המחיר יחליט היוזם ומנהל הרכש על הספק הזוכה.

40,000 ₪ ועד לסכום הפטור ממכרז עפ"י הצו כמוזכר לעיל, יפנה  בהתקשרות מעל   |  6.2
היוזם בבקשה לקבלת הצעות מחיר כאמור בסעיף 5.2.5 לעיל. הצעות המחיר יוגשו במעטפות 
סגורות ו/או בדוא"ל ו/או בפקס, על פי החלטת המועצה, וייפתחו במועד שלא יפחת מתום 3 
ימים ממועד הפצת ומשלוח הבקשה להצעות מחיר. ההצעות יובאו לדיון בפני ועדת הרכש של 

המועצה, שתחליט על הספק הזוכה. 

6.3 | בהתקשרות הפטורה ממכרז כאמור בפרק ג' לעיל, למעט התקשרות הנמוכה בהיקפה 
בפטור  להתקשרות  אישורה  את  לקבלת  מנת  על  הרכש  לועדת  היוזם  יפנה   ,₪ מ-40,000 
ממכרז, תוך ציון סעיף וסיבת הפטור. לאחר קבלת הפטור יפנה היוזם בבקשה להצעות מחיר, 

כמפורט בסעיפים 6.1 או 6.2 לעיל.

)הפעולות משלב הכנתו ועד קביעת הזוכה, לרבות 
טיפול בסוגיות המתעוררות לאחר מכן(

פרק ד' | תהליך ההתקשרות 
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07 | התקשרות בסכום המחייב מכרז תבוצע באופן הבא:
7.1 | לימוד השוק: המועצה רשאית, לפני קבלת החלטה על פרסום מכרז, לערוך תהליך 

של לימוד השוק . לימוד השוק יכול שייעשה באחד מהאמצעים הבאים:

7.1.1 | התייעצות עם מומחים .
7.1.2 | פניה מוקדמת לקבלת מידע הדרוש לצורך ההתקשרות. ויחולו ההוראות הבאות: 
הפניה תיעשה באופן פומבי ; קבלת המידע וקיום דיון עם מי שנענה לפניה ייעשו תוך 
שמירה על השוויון בין הפונים ; היוזם יתעד כל מידע שהתקבל וכל דיון שהתקיים עם 
מי שנענו לפניה ; מענה לפניה לא יהיה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו, 
אם ייערך , לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפניה רק בשל כך שנענה אליה, ולא יחייב 

את שיתופו במכרז או התקשרות איתו בכל דרך אחרת.

7.2 | מסמכי המכרז המועצה תגבש בשיתוף פעולה עם היוזם, את מסמכי המכרז. תוכנם 
של מסמכי המכרז: מסמכי המכרז יכללו לכל הפחות את אלה: 

7.2.1 | תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף.
7.2.2 | נוסח טופס להצעת המתמודד במכרז, למעט אם החליטה המועצה כי בנסיבות 

העניין אין מקום לכלול טופס כאמור, מנימוקים שיירשמו.
נוסח החוזה המגדיר את החיובים ההדדיים של הצדדים בשלב ההתקשרות,   |  7.2.3

לרבות לוח זמנים , תנאי תשלום, ונספחים.
7.2.4 | תוכניות ומפרטים רלוונטיים להתקשרות.

7.2.5 | בכל הסכם התקשרות עם קבלן שירותים עתירי כח אדם )ניקיון, שמירה, אבטחה 
וכיוצ"ב ( יש לכלול את הסעיפים הבאים : אי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים 
והסכם  לענף  הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  העבודה,   חוקי  לפי 
ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות וכן יופיע סעיף של התחייבות 
לשיתוף פעולה מלא עם בודק שכר שתקבע המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
שהקבלן  לאחר  רק  תמומש  בהסכם  הקיימת  אופציה  במסגרת  התקשרות  הארכת 
ימציא למשרד תצהיר אודות שמירה על זכויות עובדים ביחס לתקופה שממועד הגשת 
תמומש  לא   , קנסות  או  הרשעות  לקבלן  היו  ההארכה.  למועד  ועד  למכרז  ההצעה 
. הקבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לחצי שנה,  האופציה להארכת ההתקשרות 
אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם 
ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המוצבים באתרי ומתקני המשרד, 

חתום בידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על-ידי רואה-חשבון.
7.2.6 | אם נדרשה ערבות סוג הערבות )ערבות מכרז ו/או ערבות חוזה(, תנאיה, גובהה 
ומשכה. מובהר כי קביעת עצם קיום הערבות במסגרת המכרז וגובהה נתונים לשיקול 

דעתו של יוזם המכרז בהתייעצות עם יועמ"ש המועצה. 
7.2.7 | אמות המידה להכרעה במכרז, משקלן היחסי ואופן הערכתן; ועדת המכרזים 
אמות  של  משקלן  מפרסום  להימנע  שיירשמו,  ומנימוקים  חריגים  במקרים  רשאית, 
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המידה, כולן או חלקן, אם השתכנעה כי יש בפרסום כדי לפגוע בניהול התקין של הליך 
יתועד משקלן של אמות המידה שלא פורסם במסמך שיחתם  המכרז. במקרה כזה 
על ידי יוזם המכרז שיונח בתיבת המכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות בצמוד 

לאומדן.
7.2.8 | כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין, הוגן 
ויעיל של המכרז, כולל דרישה לקבלת מסמך או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו 

של המציע.
7.2.9 | קיומו של אומדן ונפקויותיו להליך המכרז.

7.2.10 | הנוסח המוצע למודעה שתפורסם בעיתון/באתר האינטרנט.
מסוימות  בנסיבות  לנהלו  שלא  האפשרות  לרבות  ומתן,  משא  לנהל  הכוונה   |  7.2.11

שיפורטו.
7.2.12 | כל מידע המתחייב מסוג המכרז, בהתאם לסעיף 4 לנוהל.

כמפורט בסעיפים 6.1 או 6.2 לעיל.

המכרז,  יוזם  של  בחינה  לאחר  יעשה  המכרז  מסמכי  אישור  המכרז  מסמכי  אישור   |  7.3
ולאחר  בתחומו(,  אחד  )כל  המועצה  ויועמ"ש  מקצועי  גורם  במועצה,  הרלוונטי  המנהל 
כל  את  כולל  המכרז  ושוויוני,  הוגן  המכרז  ואחיד,  ברור  באופן  מנוסח  המכרז  כי  שיוודאו 
המידע שיש למסור למציעים; המכרז מבטיח את מרב היתרונות למועצה, והיועץ המשפטי 
הבכיר הרלוונטי  המנהל  ידי  על  יאושרו  המכרז  מסמכי  חוקיותו.  את  אישר  המועצה  של 

בתחום המכרז.

7.4 | עיון והמצאת מסמכי המכרז יש להמציא לעיון את מסמכי המכרז פומבי, לאחר שאושרו 
ע"י ועדת המכרזים. המסמכים יומצאו לעיון במשרדי המועצה, וגם באתר האינטרנט של 
ניתן לגבות תשלום בעד המצאת  המועצה ללא תשלום, אולם לשם השתתפות במכרז 
מסמכי המכרז לכל סוג של התקשרות. ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא להמציא 
את כל מסמכי המכרז, אלא להציג את כולם או חלקם לעיון במקום שתקבע, בנסיבות 
והמועד  את המקום  לציין  יש  המכרז,  עריכת  על  בהודעה  שיירשמו.  ומנימוקים  מיוחדות 

לעיון ואת עלות המצאתם.

)תנאי סף( השתתפות במכרז תהיה מותנית  | תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז   7.5
בתנאי הסף הבאים, ככל שהם רלוונטיים לנושא ההתקשרות:

דין  עפ"י  רישיונות הנדרשים  קיומם של  או  דין  עפ"י  רישום במרשם המתנהל   |  7.5.1
)כגון רישום ברשם הקבלנים, רישיון עסק, תעודת עוסק מורשה וכיו"ב. ככל והדבר אינו 
אפשרי , כגון רשיון עסק מתממש - ניתן יהיה לדרוש כי יוצג רישיון בהמשך ההתקשרות. 

7.5.2 | עמידה בדרישות תקן ישראלי.
7.5.3 | המצאת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אישור על ניהול 

ספרים ודיווח כדין( וכל אישור אחר שיידרש.
הניקיון  בתחום  )כגון  אדם  כוח  עתירי  שירותים  או  עבודה  לרכישת  במכרז   |  7.5.4
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בדבר  בו,  השליטה  בעלי  ושל  שלו  בכתב  תצהיר  להצעתו  יצרף  –המציע  והשמירה( 
קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, עפ"י חוקי העבודה ועפ"י צווי ההרחבה וההסכמים 
הקיבוציים הרלוונטיים לענף. בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, 
בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל 
הקנסות שהושתו על מי מאלה על-ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין 
הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות 
בשלוש  הורשעו  בו  השליטה  מבעלי  מי  או  המציע  .אם  העדרם  או  כאמור  והקנסות 
השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה, 
. אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על-ידי מינהל  תיפסל ההצעה על הסף 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ב- 2  קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי 
העבודה בשלוש השנים האחרונות, תיפסל ההצעה על הסף.  מובהר בזאת כי מספר 
או שלגבי  . הצעה של מציע שלגביו  ייספרו כקנסות שונים  בגין אותה עבירה  קנסות 
בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי 
הממשלה, איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, 
שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על- ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה, רשאי 
עורך המכרז לפסול ההצעה . המציע יצרף להצעתו נספח תמחירי שבו יצוינו מרכיבי 
" השכר  יידרש המציע למלא ולחתום על ההצהרה הבאה:  השכר לעובדים.  כמו-כן 
שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ___₪ לשעה . 
עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירי 

שצירפנו, לא תפחת מ__ ₪ לשעה." 

7.5.5 | כל המסמכים והתצהירים הנדרשים לפי החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה, 
התשע"ב- 2011.

7.5.6 | ניתן להתנות השתתפות במכרז בתנאי סף עניינים נוספים המתחייבים מאופיו 
וממהותו של המכרז, לרבות : תנאים בדבר ניסיון, כישורים וותק של המציע, המלצות 
מחזור  היקף  המציע,  של  הספקה  או  ייצור  פעילות,  היקף  בדבר  תנאים   , המציע  על 
כספי או הון עצמי של המציע לרבות דרישה להצגת דו"חות כספיים, עמידה בדרישות 
תקן ישראלי לא רשמי, סימון בתו תקן או דרישה לסימן השגחה , מקום ניהול עסקים 
של המציע, המצאת פרטים כלליים על המציע – ספקי משנה, כוח אדם מנהלי, ביצועי 
ופיקוחי, הציוד העומד לרשותו  וכיו"ב, עמידה בבדיקה ביטחונית ובדיקת מהימנות של 
עורך המכרז, אם השירות או העבודה מחייבים זאת לפי דרישות הביטחון של המועצה, 
מינימום  ובשכר  סוציאליים  לתשלומים  בדרישות  המציע  עמידת  על  רו"ח  אישור 
לעובדים בכל רבעון או בכל מועד שבו מבוצעים תשלומים כמוסכם , המצאת תצהיר 
בדבר היעדר עבר פלילי בעבירות שיש עימן קלון,  המצאת ערבות בנקאית, עמידה 

במסגרת מחיר )מחיר רצפה או מחיר תקרה( ועוד. 
7.6 | אומדן במקרה של מכרז בלבד, יכין הגורם המאשר אומדן לשווי ההתקשרות ויחתום 
עליו האומדן יהיה מנומק בכתב באופן המסביר את הבסיס לחישובו. האומדן ייחתם גם 
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בידי הגורם המאשר. יש להכניס את האומדן למעטפה שעליה יירשם "אומדן" ולהניח אותו 
)או פתיחת  בתיבת המכרז לפני המועד האחרון להגשת הצעות. עם פתיחת המעטפות 
הצעות המחיר, במכרז דו שלבי( תיפתח גם מעטפת האומדן, ופרטיו יירשמו בפרוטוקול 

פתיחת המעטפות. 

פרסום  7.7
יחיד,  | פרסום פטור פרסום הודעה על החלטה לבצע התקשרות בפטור ספק   7.7.1
: החלטה לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז תפורסם באתר  יעשה באופן הבא 
עם  לתוקף  תיכנס  ההחלטה  ההחלטה.  קבלת  ממועד  עבודה  ימי   7 תוך  האינטרנט 
באתר  תישאר  ההחלטה  המכרזים.  ועדת  ע"י  אחרת  הוחלט  כן  אם  אלא  פרסומה, 
התקשרות  על  תחול  לא  זו  הוראה  כי  יובהר   . לפחות  חודשים   12 למשך  האינטרנט 

הפטורה ממכרז בשל שווי נמוך, כמפורט בסעיף 5.3 לנוהל ;או בגין פטור אחר.  

7.7.2 | פרסום המכרז לאחר אישור מסמכיו של מכרז פומבי – המועצה תפרסם מודעה 
על עריכת המכרז. המודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון )לא מוקדם משבעה 
ימים ולא מאוחר מ-90 ימים מיום פרסום ההודעה( להגשת הצעות במקומות הבאים : 
בשני עיתונים יומיים לפחות , כשלפחות אחד מהם  בשפה העברית. במקרה של פטור 

ממכרז או הליך אחר כגון קול קורא ניתן להסתפק גם בפרסום באתר האינטרנט. 

המכרז  פרסום  לאחר  כי  להחליט  רשאית  המועצה  הבהרות  והליך  מציעים  כינוס   |  7.8
הכללים  יחולו  כנס,  לקיים  המועצה  והחלטה  הבהרות.  הליך  ו/או  מציעים  כנס  ייערך 
הבאים : מנחה הכנס יערוך רשימה שבה יפורטו שמות כל המשתתפים בכנס המציעים 
למשתתפי  תופץ  ולא  בלבד  הועדה  לחברי  מיועדת  המשתתפים  רשימת  פרוטוקול.  וכן 
הכנס, למציעים או לכל גורם אחר. ועדת המכרזים תדון בנושאים שעלו בכנס, כפי שעולה 
מהפרוטוקול, ותתעד כל החלטה שתתקבל על גבי פרוטוקול.  מנחה הכנס לא יענה על 
שאלות הנשאלות במהלך הכנס ויבהיר למשתתפים, כי אין באמור בכנס/סיור כדי לחייב 
ומענה עליהן. השאלות  יועברו בכתב בהתאם להליך הבהרות  וכי שאלות  את המועצה, 
ללא  רוכשי המכרז,  ו/או  כנס המציעים  לכל משתתפי  יופצו  ותשובות להליך ההבהרות 
ציון שם השואל או סימן המצביע על זהותו, וכן יפורסמו במידת האפשר באתר האינטרנט 

למכרזים של המועצה. 

שינוי/תיקון מסמכי המכרז: המועצה רשאית לתקן כל תנאי או דרישה המפורטים   |  7.9
במכרז גם לאחר פרסומו, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. אם השינוי 
עיתונים  באותם  השינוי  את  לפרסם  יש   – בעיתון  המודעה  בתוכן  הכלול  לפרט  מתייחס 
שבהם פורסמה המודעה לראשונה ;  אם השינוי מתייחס לתנאי המופיע במסמכי המכרז 
יש לשלוח הודעה בדבר השינוי לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז; אם השינוי   – בלבד 
נעשה בעקבות כנס מציעים או בעקבות שאלות הבהרה – יש לשלוח הודעה בדבר השינוי 

לכל משתתפי הכנס וכן לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז. 
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7.10 | הגשת הצעות המעוניין להתמודד במכרז, יגיש את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, 
בתוך מעטפה סגורה, וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע במסמכי 
בשני  ההצעה  את  להמציא  יש   – עותקים  מספר  המכרז  במסמכי  צוין  לא  אם  המכרז; 
עותקים. ההצעה תוכנס לתיבת המכרז הפיזית באופן אישי ע"י המציע או מי מטעמו, אלא 

אם כן הותר במסמכי המכרז למסרה בדואר רשום .
מעטפה שהגיעה בדואר רשום )אם הותר כך במסמכי המכרז( לפני המועד האחרון להגשת 
הצעות,  תוכנס לתיבת המכרז הפיזית ע"י העובד האחראי על קבלת הדואר הנכנס, לאחר 
שהטביע את חותמת המועצה על המעטפה, חתם בצידה בציון שמו המלא, וציין עליה את 
התאריך והשעה שבהם הגיעה. העובד האחראי לכך יתעד גם בנפרד את שם המציע, ככל 
.חל איסור חמור על מקבל  ומועד הגשת ההצעה  שניתן ללמוד זאת ממעטפת ההצעה, 
הדואר לפתוח את מעטפת ההצעה או להתערב בכל דרך אחרת מלבד לצורך רישום פרטי 

קבלתה. 

ההצעות,  להגשת  שנקבע  האחרון  המועד  לאחר  נתקבלה  מכרז  מעטפת  בו  במקרה 
ובלתי  אותה  לפתוח  מבלי  וזאת  לשולח  ותוחזר  המכרזים  לתיבת  תוכנס  לא  המעטפה 

לגלות את תוכנה, למעט לצורך בירור שמו ומענו של השולח. 

7.11 | תיבת המכרז הפיזית יש לשמור את מעטפות המכרז עד פתיחתן בתוך תיבה נעולה 
אטומה,  בטוחה,  תהיה  המכרז  תיבת  מכרזים.  מסמכי  לשמירת  המיועדת  יותר,  או  אחת 
בעלת התקנים לסגירה בשני מנעולים ובעלת נפח אחסון למעטפות שיתאים לסוג המכרז, 
והיא תסומן באופן בולט בסימון "תיבת מכרזים" . תיבת המכרז תוצב במקום שלמציעים 
נעולה  אליו במהלך שעות העבודה של המועצה, תיבת המכרז תהיה  נוחה  גישה  תהיה 
באמצעות שני מפתחות שונים, אשר יישמרו בנפרד ע"י שני עובדי המועצה כפי שיוסמכו 

על ידי מנכ"ל המועצה.

7.12 | פתיחת התיבה יש לפתוח את התיבה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ולא 
יאוחר מ-14 יום לאחר המועד האחרון. בישיבת ועדת המכרזים במעמד הפתיחה ירשום 
יו"ר הועדה או גורם אחר שהוסמך לכך על-ידי יו"ר הועדה פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, 
חברי הועדה הנוכחים, משתתפים/משקיפים נוספים, מספר המעטפות שנמצאו בתיבה 
ותכולתן, פרטי המציעים, פרטי האומדן, וככל הניתן – גם המחיר הנקוב בהצעת המחיר 
)במכרז שאינו דו שלבי(. הפרוטוקול ייחתם ע"י חברי ועדת המכרזים בהתאם לנהלי הועדה. 
הפתיחה  מועד  על  והודעה  המציעים,  בנוכחות  או  פומבית  תהיה  המכרז  תיבת  פתיחת 
תפורסם על גבי תיבת המכרזים לפחות שבוע טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
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7.13 | בדיקת ההצעות 
7.13.1 | ועדת המכרזים תבדוק את ההצעות בתוך פרק זמן סביר ממועד פתיחת תיבת 

המכרז;
7.13.2 | ועדת המכרזים רשאית להסתייע במומחה לצורך בדיקת ההצעות ;

ועדת המכרזים רשאית למנות ועדת משנה לצורך בדיקת ההצעות, שתגיש   |  7.13.3
את המלצתה בדבר תוצאות המכרז )להלן: "צוות בדיקה"(; צוות הבדיקה יגיש לוועדה 
דו"ח הכולל את ניתוח ההצעות, הסבר על אופן עבודתו, שיטת הניתוח של ההצעות 
ואופן גיבוש ההמלצות לבחירת הזוכה. להמלצות יצורף כל החומר הרלבנטי ששימש 
המכרזים  ועדת  בפני  להציג  הבדיקה  צוות  על  המלצותיו.  בגיבוש  הבדיקה  צוות  את 
ובכלל זה להצביע על כל חסר או פגם שמצא בהצעות. צוות  ואמינה,  תמונה מלאה 
הבדיקה הינו גורם ממליץ בלבד, ואין הוא מוסמך לקבל החלטות בקשר למכרז, כולל 

החלטות בדבר הבלגה על פגם שנפל בהצעה או תיקונו ;
7.13.4 | ועדת המכרזים תקבל את החלטותיה לעניין פסילת הצעות ובחירת הזוכה רק 
לאחר שתעיין בהצעות שהוגשו, בחוות דעת המומחה, אם מונה, ובחומר שהוצג לפניה 

ע"י צוות הבדיקה, אם מונה;
7.13.5 | הועדה רשאית, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, לפנות למציע בכתב או בעל-

פה כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה. 
פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול;

7.13.6 | הועדה לא תנהל עם מציע משא ומתן או דיון, אלא תערוך בירור ענייני בלבד 
ולא יותר מהנדרש בנסיבות העניין. הועדה רשאית לברר עם היוזם פרטים הדרושים 

לה לצורך קבלת החלטתה. פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול.

7.14 | פסילה ודחייה של הצעות
במועד  המכרז  בתיבת  נמצאה  לא  אשר  בהצעה  תדון  לא  המכרזים  ועדת   |  7.14.1
האחרון להגשת ההצעות. הצעה שהוגשה באיחור תוחזר למציע ללא פתיחתה, אלא 

אם כן פתיחתה נדרשת כדי לזהות את מגיש ההצעה. 
7.14.2 | אם נתגלתה בהצעה טעות סופר, יו"ר ועדת המכרזים רשאי לתקנה. התיקון 
יירשם בפרוטוקול והודעה על כך תימסר למציע.  "טעות סופר" – טעות חשבונית או 
מלאה  וודאות  וקיימת  התרחשותה,  עצם  בדבר  מלאה  וודאות  שקיימת  אחרת  טעות 
חיצוני  מידע  על  או  עצמה  ההצעה  על  הסתמכות  תוך  וזאת  תיקונה,  אופן  בדבר 
אובייקטיבי שמסירתו אינה תלויה במציע. במקרה של טעות שנפלה במכפלה, המחיר 

הקובע יהיה מחיר היחידה ;
7.14.3 | ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף להתמודדות במכרז, 
הצעות  במכרז,  מתנאי  המסתייגות  הצעות  מוטעות,  הצעות  חסרות,  הצעות  לרבות 
מותנות, הצעות המבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המכרז או 
שהתקשרות לפיהן תפגע בזכויות עובדים. ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, 
הצעה המבטאת חוסר תום לב, הצעה שיש בה מרכיב שקרי או הצעה שאין לה בסיס 

כלכלי ברור , וכל זאת לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה. 
7.14.4 | הליך השימוע יכול להיעשות בכתב או בעל פה, בהתאם להחלטת הועדה
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היוועצות  ולאחר  בפרוטוקול  שיירשמו  מיוחדים  מטעמים  רשאית,  הועדה   |  7.14.5
הפגם  בתיקון  שאין  בתנאי  פגם  בה  שנפל  הצעה  לפסול  שלא  המשפטי,   היועץ  עם 
או בהבלגה עליו כדי להקנות למציע יתרון על פני מציעים אחרים או על פני מציעים 

פוטנציאליים. 
7.14.6 | במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם, תפסול ועדת המכרזים 
3  השנים  ב-  עבודה  דיני  בשל הפרת  הורשע  בו:  או בעל שליטה  הצעה אם המציע 
עבודה בשנה שקדמה  ע"י מפקח  נקנס  או   למועד האחרון להגשת הצעות;  שקדמו 
דיני עבודה. הועדה  ביותר משני קנסות בשל הפרת  למועד האחרון להגשת הצעות, 
זו  בהחלטה  שיירשמו.  מיוחדים  מטעמים  לעיל,  כאמור  הצעה  לפסול  שלא  רשאית 
זכויות  על  לשמירה  בקשר  כלל  בדרך  המציע  בהתנהלות  להתחשב  הועדה  רשאית 
עובדים וביחס שבין היקף הפעילות שבשלה הורשע או נקנס לבין היקף פעילותו הכולל.

רשאית  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  חלף  לא  עוד  כל  ככלל,  המכרז  ביטול   |  7.15
המועצה להחליט על ביטול המכרז .לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות רשאית 
ועדת המכרזים להחליט על ביטול המכרז בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

08 | ההכרעה במכרז 
לאחר בדיקת ההצעות ובירור הפרטים הנדרשים תיתן ועדת המכרזים את החלטתה, תוך 
התחשבות בחוות הדעת המקצועיות ובהמלצות שקיבלה, אם היו כאלה, מטעם מומחה 

או צוות הבדיקה . 
8.1 | במכרז שהתחרות בו היא על רכיב המחיר בלבד, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה 
הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות 
ומטעמים מיוחדים שיירשמו,  ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי 
בעל-פה  או  בכתב  שיהיה  יכול  השימוע  הליך  בפניה.   טענותיו  להביא  הזדמנות  העניין, 

בהתאם לנסיבות העניין.

8.2 | במכרז שההכרעה בו מבוססת על אמות מידה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה 
שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה, זולת אם החליטה שלא לעשות 
כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר שנתנה לבעל ההצעה שקיבלה 
את הניקוד הגבוה ביותר הזדמנות להביא את טענותיו בפניה. הליך השימוע יכול להיות 

בכתב או בעל-פה בהתאם לנסיבות העניין. 

8.3 | הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות 
ביניהן או על בחירת חלק מהצעה בלבד, בתנאי שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי 
המכרז, וניתנה למציעים האפשרות להתייחס לכך בהצעתם.  אם ועדת המכרזים הגיעה 
למסקנה כי בחירה בכל אחד מהמציעים אינה משרתת את טובת המועצה, היא תימנע 

מלבחור במציע כלשהו.
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כזוכה במכרז אם  כזוכה חלופי, שיוכרז  ועדת המכרזים רשאית להכריז על מציע   |  8.4
הזוכה במכרז לא יעמוד בדרישות המכרז או החוזה.

8.5 | במקרה של סטייה מהותית של כל ההצעות מהאומדן, תהא ועדת המכרזים רשאית 
גבוהה מהאומדן, רשאית הועדה לאפשר למציע להגיש  לבטל את המכרז. אם ההצעה 
במסמכי  כאמור  סמכות  ונקבעה  ככל  שתקבע,  במועד  המועצה  עם  המיטיבה  הצעה 
יודגש כי כל פנייה אל המציעים וכל מענה מהם יבוצע בכתב בלבד באופן שבו  המכרז. 

תקבע הועדה.

8.6 | אם הוגשה או נותרה לדיון הצעה יחידה: ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירתה. 
הועדה תבטל את המכרז אם הגיעה למסקנה כי ההצעה היחידה היא תוצאה של קנוניה 

בין מציעים או שההצעה היחידה יקרה באופן משמעותי ממחיר השוק; 

8.7 | אם לא הוגשה או לא נותרה לדיון כל הצעה, ניתן לפרסם מכרז חדש או להתקשר בלי 
מכרז באישור המועצה , אם נוכח שעריכת מכרז חדש לא תביא תועלת. 

ועדת  של  הסופית  החלטתה  על  בכתב  הודעה  במכרז  משתתף  לכל  למסור  יש   |  8.8
המכרזים בסמוך לקבלת ההחלטה. להודעה יצורפו: לגבי מציע שלא זכה במכרז –נימוק 
קצר של הסיבות לאי זכייתו. לגבי המציע שזכה במכרז – דרישה לבצע את כל התנאים 
וכן  ביצוע(  בערבות  המכרז  ערבות  את  להחליף  זה  )ובכלל  החוזה  לחתימת  המקדמיים 

הזמנה לחתום על החוזה והצגת ביטוחים, במידה ונדרשים.

09 | חילוט ערבות
ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, לאחר 

שניתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה, במקרים הבאים 

9.1 | המציע נהג בעורמה, תכסיסנות או חוסר ניקיון כפיים;  
9.2 | המציע מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 

9.3 | המציע חזר בו מההצעה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות; 
9.4 | לאחר שנבחר כזוכה, לא מילא המציע אחר הוראות המכרז שהן תנאי להתקשרות;

הליך השימוע יכול להיות בעל-פה או בכתב, עפ"י שיקול דעתה של הועדה והוא יתועד 
בכתב.
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פרק ה' | ועדות המכרזים וועדת ההתקשרויות
              סמכויותיהן וסדרי עבודתן

10 | ועדת המכרזים
10.1 | סדרי הדיון בוועדת המכרזים:  רוב חברי הועדה יהיו מניין חוקי בישיבות, בתנאי שנכחו 
בישיבה יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. הועדה תקבל החלטות ברוב קולות של חברי הועדה 
ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים  יהיו מנומקות  הנוכחים. ההחלטות 

בישיבה. 
10.2 | תפקידי ועדת המכרזים: אלה תפקידיה של ועדת המכרזים: 

למעט  המועצה,  שמבצעת  מכרז  טעונת  התקשרות  כל  ביצוע  על  להחליט   |  10.2.1
התקשרויות הפטורות ממכרז ללא צורך באישור ועדת המכרזים, כמפורט בסעיף 5 לנוהל;

10.2.2 | לערוך ולנהל רשימת ספקים לצורך עריכת מכרז זוטא;
10.2.3 | להחליט ולבצע הליך של פניה מוקדמת לקבלת מידע ; 

10.2.4 | להחליט, במידת הצורך והאפשר, על בירור עובדתי נוסף של פרטי הצעה ; 
10.2.5 | להחליט על פסילה של הצעה ; 

10.2.6 | לנהל משא ומתן עם מציעים, במכרז הכולל משא ומתן ; 
10.2.7 | להחליט בדבר תוצאת המכרז ; 

10.2.8 | להחליט על חילוט ערבות שצורפה להצעה ; 
10.2.9 | לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז, ככל שהשינוי מותר ; 

10.2.10 | להיוועץ במומחה או במי שאינו חבר הועדה, לרבות מי שאינו עובד המועצה; 
10.2.11 | לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה לפי נוהל זה;

11 | ועדת ההתקשרויות בפטור ממכרז 
        ו/או ועדת הרכש:

11.1| סדרי הדיון בוועדת התקשרויות / רכש רוב חברי ועדת ההתקשרויות והרכש יהוו מניין 
חוקי בישיבות הוועדה. ועדת ההתקשרויות תקבל החלטות ברוב קולות חברי הועדה הנוכחים. 
בישיבה.  הנוכחים  הועדה  חברי  בידי  שייחתם  בפרוטוקול  ויירשמו  מנומקות  יהיו  ההחלטות 
עמדת היועץ המשפטי או נציגו תכריע בעניינים משפטיים ככל והדבר נדרש. ניתן למנות כחבר 
ועדת ההתקשרויות מחליף לדיון מסוים או לנושא מסוים אם נבצר ממנו מלהשתתף באותו 

דיון מטעמים מעשיים או בשל ניגוד עניינים.
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11.2 | מזכיר הוועדה מנכ"ל המועצה ימנה מזכיר לוועדת ההתקשרויות. תפקידי המזכיר הם: 
כינוס הועדה; קביעת סדר היום של הועדה בשיתוף עם יו"ר הועדה; ארגון החומר לחברי הועדה 

והפצתו; ומשלוח הודעות בדבר החלטות הועדה. 
11.3| תפקידי ועדת ההתקשרויות התקשרות ללא מכרז מותנית באישור ועדת ההתקשרויות 

במקרים הבאים:
11.3.1 | בכל אחד מהסיבות למתן פטור ממכרז המנויות בסעיף 5 לנוהל. 

11.3.2 | לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת שלא בעקבות מכרז, ככל שהשינוי מותר.  
11.3.3 | לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה לפי נוהל זה. 

11.3.4 | ועדת ההתקשרויות רשאית להתנות אישור שנתנה בתנאים, לרבות דרישה לפרסום 
פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר.

11.3.5 | התקשרות עם אמנים בסכום העולה על 142 אש"ח. 
11.3.6 | הארכת התקשרות כשקיימת אופציה בחוזה.

12 | ניגוד עיניינים
12.1 | אם יש לחבר ועדת המכרזים או ועדת ההתקשרויות, לקרובו או לתאגיד שהוא בעל עניין 
בו, או ממלא תפקיד בו, עניין אישי בנושא הנדון בוועדה, עליו להצהיר על כך בפני הועדה, והוא 
לא ישתתף בדיון. במקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא, באותו אופן בו מונה מי שהיה לו עניין 
אישי כאמור.  הוראה זו תחול גם לגבי יועץ לוועדת המכרזים, חבר ועדת משנה, משקיף או כל 
עובד אחר של המועצה. לצורך פיסקה זו: "קרוב"- בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה של בן זוג 

של כל אחד מאלה; "בעל עניין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך.
12.2 | למכרזי המועצה יצורף טופס הצהרה על קרבה משפחתית של המציע לבעלי תפקידים 

במועצה.

13 | סודיות
חבר ועדת המכרזים, ועדת הרכש וההתקשרויות או ועדת משנה, יועץ או מומחה שמונה ע"י 
ידיעה  וכל אדם אחר, אשר בתוקף תפקידו הגיעה לידיו  ועדת המכרזים, עובד של המועצה 
בעניין מכרז העומד להתפרסם או שפורסם, לא ימסור את הידיעה כאמור אלא למי שרשאי 

לקבלה.

תחולה: תחולת תוקפו של נוהל זה מיום _____________.
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נספח א'- טופס הצעת מחיר
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נספח ב'- טבלת סכומים 

מס' הצעות מחיר שווי ההתקשרות 
נדרשות

הליך ההתקשרות

פנייה לקבלת הצעות - בכתב, בטלפון ובדוא"להצעה אחתמ- 1 ₪ - 1,000 ₪ 

פנייה לקבלת הצעות - בכתב, בטלפון ובדוא"ל 2 ספקיםמ- 1,000 ₪ - 5,000 ₪ 
+ תיעוד הפניה

פנייה לקבלת הצעות - בכתב 2 ספקיםמ- 5,001 ₪ - 25,000 ₪ 

פנייה לקבלת הצעות - בכתב3 ספקיםמ- 25,001 ₪ 40,000- ₪ 

פנייה לקבלת הצעות - בכתב ואישור ועדת 3 ספקיםמ- 40,001 ₪ 143,200- ₪ 
התקשרויות

מכרז זוטא4 ספקיםמ- 143,200 ₪ 349,400- ₪ 

מכרז זוטא6 ספקיםמ- 349,400 ₪ - 699,300 ₪ 

מכרז פומביפרסום בעיתון מעל 699,300 ₪ 

כלל הסכומים אינם כוללים מע"מ.
יש להתעדכן באתר משרד הפנים לגבי עדכון הסכומים כאמור בכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/connections


