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   – )להלן: "התאגיד"(   הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 פניה לקבלת הצעות  הליך במסגרת  ותהגשת הצעלהנחיות  

 כללי .1

התחייבות מצד  "(ההליךהפניה לקבלת הצעות )להלן: "אין בהזמנה להשתתף בהליך   (א)

הזוכה  התאגיד מאת  שירות  מן    להזמנת  אחת  לבחור  התאגיד  מצד  התחייבות  ו/או 

 ההצעות ו/או להתקשר עם אחד מן המציעים.  

 אופן הגשת ההצעה  .2

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. (א)

 החתימה על ההצעה תהיה באופן הבא: (ב)

 היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.  (1)

היה המשתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את  (2)

 השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות. 

היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב  (3)

 ה. את החברה תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת החברה ויצרפו חותמת החבר

ליתן   (ג) המעוניינים  בפניה    לתאגידעל  המפורטים  השירותים  הצעותאת  לצרף   לקבלת 

 להצעתם את המסמכים הבאים:

 טופס ההצעה. (1)

 המסמכים הנדרשים, לפי האמור בפניה לקבלת הצעות. (2)

  -, כדלקמן:אישורים תקפים (3)

תעודת   /צילום ת.ז./ אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות (א)

 לפי העניין. –   1975 –י חוק מס ערך מוסף, תשל"ו עוסק מורשה לפ

 . המשתתף מטעם החתימה מורשיעל זהות  אישור (ב)

 . 1975 –חוק מס ערך מוסף, תשל"ו   לפיתעודת עוסק מורשה  (ג)

ניהול פנקסים כחוק   (ד) על דיווח הכנסות לרשויות המס    ואישוראישור על 

 .1976 -"ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם

 יע שייבחר ייחתם הסכם התקשרות מפורט. עם המצ (ד)

 מועד פקיעת תוקף ההצעה והארכתו .3

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.  חודשים 3מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  (א)
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יהיה   (ב) שנקבע  התאגיד  המועד  את  לדחות  הצעותרשאי  לקבלת  המועד בפניה  לפני   ,

 למציעים., וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ההצעות האחרון להגשת

על פי בקשת מציע זה או   ,לא תהיה כל חובה לדחות את המועד להגשת הצעות  לתאגיד (ג)

 אחר, מכל סיבה שהיא. 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב  (ד)

על הארכתה   לתאגידלהארכתה. מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע  

 תף בהמשך ההליך.כמבוקש, לא ישו

 בחירת ההצעה הזוכה  .4

ההצעות  (א) את  מטעמו  מי  ו/או  התאגיד  יבחן  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לאחר 

 . הפניה לקבלת הצעותעל מנת לוודא כי הן עומדות במלוא תנאי , שהוגשו

התאגיד יבחן את הצעת המציע במלואה. כמו כן, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לקבל   (ב)

 חלק ממנה. את ההצעה כולה או

 .  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאהתאגיד אינו  (ג)

ב (ד) כהגדרתה  מומחה,  מקצוע  בעל  עם  התקשרות  תשנ״גבעת  המכרזים,  חובת   -תקנות 

1993  " רשאי  "(,  התקנות )להלן:  הזוכה,  המציע  בבחירת  התאגיד  של  שיקוליו  בין 

לק מבין אמות המידה, המעניקות התאגיד להתחשב, בין היתר, באמות המידה ו/או בח

למזמין היתרונות  מרב  המפורטות   את  במכרז  הזוכה  ההצעה  לבחירת  המכרז(  )עורך 

 לתקנות.  )א(  22בתקנה 

המציע,  (ה) של  בכושרו  היתר,  בין  להתחשב,  הזוכה  ההצעה  בבחירת  התאגיד  רשאי  כן 

, טיב הציוד ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות, יכולותיו הארגוניות והכלכליות

לנכון  שימצא  כפי  אחר  נימוק  ו/או  בעבר  מציע  אותו  עם  התאגיד  של  ניסיונו  המוצע, 

 המזמין.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא להתקשר עם מציע שאין לו המלצות וניסיון קודם.  (ו)

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה כשלהי, אף אם היא ההצעה הנמוכה ביותר, באם עלה 

בנוגע   או ספק  המוצע  החוזה  את  לבצע  ההצעה  בעל  של  אמינותו  או  ניסיונו  לכושרו, 

 לעמוד את תנאיו. כמו כן, רשאי התאגיד לבחון את ניסיונו עם אותו מציע בעבר.

חוסר  (ז) או  תנאיה  מחירה,  בשל  סבירה  בלתי  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאי  התאגיד 

ערכתה כדבעי. מחירים , באופן שלדעתו מונע ההפניה לקבלת הצעותהתייחסות לתנאי  

 בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
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כל  (ח) או  מציע  עם  ומתן  משא  לנהל  הזוכה,  בחירת  לפני  עת  בכל  רשאי,  יהיה  התאגיד 

המציעים ו/או לבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים 

 ורך בחירת הזוכה. ו/או הבהרות לפרטים קיימים ו/או לגבי כל עניין הדרוש לצ

זוכים ולפצל   פרלבחור מס  בהתאם לסוג הליך הפניה לקבלת הצעות, התאגיד יהיה רשאי (ט)

רות בהליך בין מספר זוכים,  יאת הזכייה בהליך בין מציעים אחדים ולחלק את ביצוע הש

בין היתר מטעמים של שיפור אמינות ו/או שיפור מערך השרות ו/או חיסכון בעלויות 

 נייני אחר. ו/או כל טעם ע

יסרב לחתום על ההסכם, או יסרב ו/או  ו  הודעת זכייה  מהתאגידמציע, שיקבל  במידה ו (י)

לא ימלא את התחייבויותיו עפ״י תנאי ההסכם, או יחזור בו ויבקש לבטל הצעתו מכל 

רשאי לקבל את ההצעה הבאה בדירוג ההצעות, העומדת   יהיה התאגידסיבה שהיא,  

 תאגיד. הבלעדי של ה ובתנאי ההליך, או לצאת בהליך חדש, עפ״י שיקול דעת

 וסף הליך תחרותי נ .5

כי כל ההצעות , ככל שקבע אומדן להתקשרות  ככל שבמסגרת ההליך התאגיד (א) ימצא, 

רשאי לקבוע,   יהיה התאגידלעומת האומדן שנקבע כאמור,    התאגידוגשו מרעות עם  שה

 יגישו הצעה חוזרת ומשופרת. , כי כל המשתתפים בהליך, אשר יעמדו בתנאי ההליך

ותר הצעה יחידה לדיון, במחיר המרע עם במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיו (ב)

בהליך,    התאגיד שנקבע  האומדן  למגיש יהיה    התאגידלעומת  כך  על  להודיע  רשאי 

 ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה, במועד שיקבע.

לדיון, רשאי  (ג) יחידה  או שתיוותר הצעה  להליך,  יחידה  תוגש הצעה  בו   בנוסף, במקרה 

 להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש. התאגיד

, תיחשב הצעתו הראשונה הצעה , לבקשת התאגידבמקרה בו לא יגיש מציע הצעה נוספת (ד)

הראשונה,   מהצעתו  גבוה  שמחירה  נוספת  הצעה  יגיש  שמציע  במקרה  תחשב יסופית. 

 בהצעה הראשונה.  התאגיד

לבחון את סבירות   התאגיד  אין בקיומו של הליך תחרותי נוסף כדי לגרוע מסמכות (1)

 ההצעות.

 הודעה על זכיה  .6

. בכפוף לזכות לבטל את הליך ההליך  מהתאגידהזוכה בהליך יקבל על כך הודעה בכתב   (א)

כאמור יצור יחסים חוזיים    , מתן ההודעה,בהנחיות אלו או את הודעת הזכייה כמפורט  

ההודעה,  התאגידבין   נמסרה  לו  המציע,  במסמכ  לבין  כלולים  ההליך. שעיקריהם  י 
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תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי מותנית בחתימת 

 ההסכם בין הצדדים. 

את   התאגיד יזמיןובהתאם לדרישה של התאגיד,    לאחר מתן הודעת הזכייה בהתקשרות (ב)

הזוכה   המציע  ע״י  כדין  ייחתם  ההסכם  ההסכם.  על  לחתימה  הזוכה/ים  המציע/ים 

 התאגיד. במועד שייקבע על ידי 

ו/או אי צירוף הערבות לביצוע   )ככל שנדרש ע"י התאגיד(  אי חתימה על ההסכם במועד (ג)

הצעות(  השירות לקבלת  הפניה  במסמך  ערבות  שנדרשה  א-איו/או    )ככל  ישור  צירוף 

, יהוו הפרה מהותית מצד  כל שנדרשה ערבות במסמך הפניה לקבלת הצעות(ם )כביטוחי

, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לה, את הזכות לבטל לתאגידהמציע הזוכה, אשר תקנה  

 את הודעת הזכייה. 

 ביטול ההליך .7

בו רשאי (א) לכל מקרה אחר  דין,  התאגיד    בנוסף  פי  על  שומר   התאגידלבטל את ההליך 

 ליך, כאשר:זכות לבטל את הה  ולעצמ

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות  (1)

 .הפניה לקבלת הצעותבמסמכי 

 מצא שהתקיים פגם בהליך, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.  התאגיד (2)

, לאחר הוצאת מסמכי ההליך, שנפלה טעות במפרט או בדרישות לתאגידהתברר   (3)

שה או  במסמכים,  או המפורטות  מהמפרט  מהותיים  דרישות   / נתונים  ושמטו 

 ממסמכי ההליך, או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

, ביטול התאגיד, באופן המצדיק, לדעת  התאגידחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי   (4)

 ההליך.

פעלו יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או   (5)

 באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. 

קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות  (6)

 הזמנים, שנדרשו. 

 נפתחו נגד המציע הליכי פשיטת רגל/ הסדר נושים, כינוס נכסים או בקשות פירוק.  (7)

י (ב) לא  למציעהתאגיד  פיצוי  כל  לתשלום  אחראי  ההליך    היה  לביטול  בהקשר  כלשהו 

 בנסיבות המפורטות לעיל. 

 ביטול זכיה או הודעת זכיה .8
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מציע ו/או לא לחתום על חוזה עם ה  ההליךהתאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את   (א)

 . זוכה, וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו המלא, הסופי והמוחלטה

בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או  אחראי לתשלום כל פיצוי למציע,    התאגיד לא יהיה (ב)

 .בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה

 הפרת הסכם .9

הזמן   (א) פרק  בתוך  ההזמנה  או  ההסכם  על  חתימתו  אי  ו/או  להליך  מהצעתו  מציע  חזר 

הקבוע בהליך, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה בהליך )באם לא נקבע פרק  

 ועניין. זמן בהליך(,יהוו הפרת הסכם, לכל דבר 

 :וזכות, עפ״י בחירת לתאגידהפרת הסכם כאמור, תקנה  (ב)

בהליך )לרבות שוויין   המציע  משווי הצעת  5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של   (1)

 (. הכלולות בהצעה, על פי תנאי ההליך של אופציות,

 . ולקבלת פיצוי על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו ל (2)

בין אם לפני החתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין   -עה להליך"  בסעיף זה "חזרה מההצ (ג)

אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המציע בביצוע התחייבויותיו 

 על פי ההסכם או ההזמנה. 
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