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 -למסמכי המכרז  5ועדכון מסמך  המועד האחרון להגשת הצעותדחיית  –  5' מס הודעההנדון: 
לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי  10/2019מכרז פומבי 

 מ"תאגיד המים והביוב האזורי בעדואר למי אשקלון 

לא  13/08/2019 –יום ג', ה  -ונקבע ל  נדחההמועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז  .1
 .12:00יאוחר מהשעה 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם, כאשר  ההודעה זו מהוו .2
 כנדרש. החתומ יאה

יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט במקום בו  .3
 .ציון במפורש אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהן

 לתשומת לב המציעים: .4

הצהרת  –מעודכן חדש  1טופס " - 1חדש של טופס  מחייב  נוסח צורף 4מספר  הודעהאל  .4.1
 . 4מספר " כנספח א' להודעה המציע והצעתו

, הן 1טופס  כל גרסה קודמת של בא במקוםזה  מעודכן חדש 1טופס תשומת לב המציעים כי 

ויש לצרפו כשהוא חתום ומלא בנוסחו  1מהודעה מספר  1והן טופס ממסמכי המכרז המקורי 
 .המצורף להודעה זו

כטופס הצעת  4מספר מעודכן חדש המופיע בהודעה  1הצעה אליה לא יצורף טופס 
 .תיפסל על הסףשל המציע המחיר 

השיקולים  -חדש  5גם מסמך כנספח ב' מצורף  4מספר  הודעהתשומת לב המציעים כי אל  .4.2
המעדכן את אופן הבחירה בזוכה בהתאמה לשינוי שבוצע  ,העומדים בבסיס הבחירה בזוכה

 5מסמך להודעה זו,  כנספח א'במסמך זה נפלה טעות סופר. מצ"ב,  מעודכן חדש. 1בטופס 
המקורי ממסמכי  5במקום מסמך  4שהופץ בהודעה מספר  5הבא להחליף את מסמך  חדש

 .המכרז

 על מנת להבהיר ולחדד את השינויים שבוצעו יובהר: .5

 .4זה המופיע בהודעה  – העדכני 1טופס  .5.1

 זו. 5זה המופיע בהודעה מספר  – העדכני 5מסמך  .5.2

כל שאר מסמכי המכרז בהתאם לפרסומים המקוריים בתוספת ההבהרות שנמסרו במסגרת  .5.3
 הודעות עד למועד זה, כולל הודעה זו.  5בסך הכל  –ההודעות 

 בכבוד רב,     

 
 שי שמעון חזוט

 מנכ"ל )בפועל( מי אשקלון בע"מ



 5' להודעת הבהרה מספר אנספח 
 הבחירה בזוכההשיקולים העומדים בבסיס  –חדש  5מסמך 

 בדיקת ההצעות תתבצע על ידי ועדת המכרזים של המזמין בהתאם לסדר הפעולות הבא:

 אישור תקינות ההצעה –שלב א' 

בשלב ראשון תפתחנה המעטפות ותיבחנה ההצעות לצורך בדיקת עמידתן בתנאי הסף ובתנאי המכרז  .1
 הנוספים. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול בשלב זה הצעות אשר אינן עומדות בתנאי המכרז, אינן עומדות  .2
ל דעתה בתנאי הסף ו/או אשר הוגשו ברמת פירוט, בסדר ובנוסח לקויים וחלקיים אשר בהתאם לשיקו

 של ועדת המכרזים אינם מאפשרים בדיקה ראויה של ההצעה.  

ועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר השלמות ו/או תיקון פגמים טכניים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  .3
תהא רשאית לאפשר השלמת מסמכים להצעה ככל שהם נדרשים לשם הוכחת עמידתו של משתתף 

 ת במכרז.בתנאי הסף במכרז ו/או בדרישות אחרו

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע הבהרות באשר להצעתו ולזמנו ליתן הבהרות ו/או  .4
 הסברים באשר להצעתו או חלק ממנה.

 

 דירוג הצעות המחיר –שלב ב' 

נקב המציע בעת  בהםההנחה  יהצעות אשר תעבורנה את שלב א' תיבחנה בשלב ב' על בסיס שיעור .1
 טופס הצהרת המציע והצעתו. –ודכן חדש מע 1בטופס  14.1מילוי סעיף 

כסכום מכפלות שיעורי ההנחה בהם נקב המציע  'ציון ההצעה הכולל'לכל אחת מההצעות יחושב  .2
 )חלקים א' עד ג', בהתאמה( כדלקמן: 14.1.3עד  14.1.1מעודכן חדש בסעיפים  1בהצעתו בטופס 

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלה

 42%  32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48%  30עד  28 חלק ב – 14.1.2

 10%  20 חלק ג – 14.1.3

   

 ההצעה הכולל' 'ציוןתהיה ההצעה בה  כהצעה העדיפה לעניין הצעות המחירההצעה העדיפה שתוגדר  .3
 .הינו הגבוה ביותר

 כדלקמן: מציע ב'ומציעים היפותטיים, מציע א'  שניהצעות על ידי  שתיהוגשו ש נניחכך, לדוגמא,  .4

 הצעת מציע א': .4.1

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלא

 42% 15% 32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48% 25% 30עד  28 חלק ב – 14.1.2



 10% 10% 20 חלק ג – 14.1.3

 הצעת מציע ב': .4.2

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלא

 42% 25% 32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48% 15% 30עד  28 חלק ב – 14.1.2

 10% 10% 20 חלק ג – 14.1.3

 ציון ההנחה הכולל של כל אחד משני המציעים יהיה כדלקמן: .4.3

 x 42% + 25% x 48% + 10% x 10% = 19.3% 15%ציון ההצעה הכולל של מציע א':  .4.3.1

 x 42% + 15% x 48% + 10% x 10% = 18.7% 25%ציון ההצעה הכולל של מציע ב':  .4.3.2

והוא יחשב , 19.3%הגבוה ביותר הינה ההצעה של מציע א',  'ציון ההצעה הכולל'ההצעה בעלת  .4.4
 כעדיף לעניין הצעת המחיר.

 

 בחירת ההצעה הזוכה -שלב ג' 

 ציוןככלל, תבחר ועדת המכרזים בהצעה העדיפה, שהינה ההצעה הסופית שהוכרזה כ'הצעה בעלת  .1
 .ביותר' הגבוהההצעה הכולל 

" זהה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך ציון הצעה כוללהגישו מספר מציעים הצעות בעלות " .2
 ו הבלעדי של המזמין.סיבוב הצעות נוסף בין המציעים בעלי ההצעות השוות בהתאם לשיקול דעת

יחד עם זאת, הועדה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן את המציע ליתן  .3
הבהרות והסברים באשר להצעתו, בכתב או בעל פה, וזאת, בכל שלב מהשלבים שתוארו לעיל, לרבות 

מחירים בהם נקב באשר למסמכים אשר צירף ולניתוח התמחיר אשר עומד בבסיס החלטתו לנקוב ב
בהצעתו לכל אחד מהשירותים, וכן רשאית היא לדרוש הצגתם של מסמכים ו/או נתונים נוספים 

 לצורך שקילת הצעתו.

לעיל, או שרמת הפירוט ורמת ההסברים אשר נתן אינם  3סירב המציע ליתן הסברים כאמור בסעיף  .4
ה שלא להמליץ על הצעתו כעל מניחים את דעת הועדה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית הועד

 ההצעה הזוכה.

למען הסר ספק יצוין כי הועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להמליץ על ההצעה בעלת שיעור  .5
ההנחה הגבוה ביותר כעל ההצעה הזוכה, ו/או שלא להמליץ כלל על הצעה זוכה, במידה ומצאה כי 

ם, להטעיה ו/או מסירת מידע חלקי קיים חשש לחוסר תום לב, לתיאום הצעות בין המציעים השוני
במתכוון, לפגיעה באינטרס הציבורי ו/או לפגיעה ברמת השירותים העתידית לתאגיד, וזאת, בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 שמירת זכויות

 המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מהמציעים. .1



, כאשר רק יובהר כי המכרז הינו מכרז מסגרתמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז  .2
הזמנות עבודה אשר יפיק המזמין לנותן השירות, מעת לעת ועל פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

 תחייבנה את המזמין.

בלבד, ואין בהן כדי לחייב את הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אמדן  .3
 . המזמין

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. .4

מבלי לפגוע באמור, המזמין שומר על זכותו לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות  .5
  לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך.

המזמין רשאי לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות  .6
רצונה, או שסיימו בעבר עבודה או התקשרות ללא תהליך חפיפה והעברה מסודר וללא העברת המסמכים 

 והידע הנדרשים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 

ה לבחירת נותן השירות הזוכה, ישקול המזמין, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו במסגרת שיקולי .7
לרבות בכל הקשור לניסיונו של נותן השירות, , 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 22בתקנה 

מיומנותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן את עמידתו של נותן השירות בתנאים 
 מכי המכרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.הנדרשים במס

 

 


