מכרז פומבי מס' 33/2018
להפעלת מרפאת שיניים ואספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה ,בעיר קריית גת

מסמך א'
הודעה בדבר פרסום מכרז
עיריית קריית גת (להלן" :העירייה" או " הרשות") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעותיהם,
להפעלת מרפאת שיניים קהילתית ולאספקת שירותי בריאות לתלמיד בחטיבה העליונה ,בעיר קרית
גת ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
רשאים להשתתף במכרז ,מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בשיק בלבד ,החל מיום  13.12.2018בסכום של  ₪ 500שלא יוחזרו,
במשרדי מזכיר העירייה ,בכתובת :קניון לב העיר ,ת.ד ,1 .קומה  ,4בין השעות  9:00עד , 16:00
טלפון לבירור בנושא רכישת המכרז 08-6874509 :ו/או 08-9172337
מובהר בזאת ,כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה ,לרבות במקרה של
ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל (על ידי המשתתף) ,הינה תנאי להגשת הצעה.
עיון במסמכי המכרז:
החל מיום  13.12.2018ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,במשרדי מזכיר העירייה וכן ניתן
לעיין בתנאי המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו http://www.qiryat-gat.muni.il :הנוסח
המחייב של המכרז הינו הנוסח שיימכר במזכירות העירייה בלבד ,ואין להגיש הצעות על מסמכים
שיורדו מאתר האינטרנט.
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,שהוצאה ע"י בנק ישראלי בלבד ,להבטחת
קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,בסך של  ( ₪ 10,000במלים :עשרת אלפים  , )₪אשר תהא
ניתנת למימוש מיידי בכל עת ,עם דרישתה הראשונה של העירייה .הערבות תעמוד בתוקף עד ליום
 03.07.2019לפי דרישת העירייה ,אם תבוא כזו עקב התמשכות הליכי המכרז .המשתתף יאריך
תוקף הערבות מעבר למועד האמור ,עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה ,והודעה
למציע כי הערבות משוחררת ,לפי המאוחר.
חובת הרשמה למכרז:
על כל המתעניין בהליך /המעוניין להשתתף במכרז ,להירשם למכרז עד ליום  20.12.2018בשעה:
 16:00לצורך קבלת הודעות ו  /או הבהרות הנוגעות למכרז .ההרשמה למכרז תתבצע באמצעות
משלוח הודעת דואר אלקטרוני למר שמוליק יעיש בכתובת המייל shmuliky@Qiryat- :
 , gat.muni.ilטלפון לאישור המייל.08-9172337 :
הבהרות ו /או הודעות שוטפות בנושא המכרז ,תשלחנה למי שנרשם למכרז וקיבל אישור הרשמה
עד למועד האמור .מובהר כי ההרשמה אינה כרוכה בתשלום ואין בה כדי לחייב את המציע להגיש
הצעה .באחריות הנרשמים לוודא קבלת אישור הרשמה למכרז בכתב  /במייל חוזר.
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סיור קבלנים :סיור קבלנים יערך ביום  18.12.2018בשעה 10:00:ברחוב מולדת  6קריית גת.
סיור קבלנים הינו רשות ואינו תנאי להגשת הצעה.
שאלות הבהרה:
עד ליום  20.12.2018בשעה 14:00 :ניתן להעביר שאלות טכניות ו /או בקשות הבהרה בקשר להפעלת
מרפאת שיניים ,בכתב ,בדוא"ל לידי הגב' מזל שניר, mazals@Qiryat-gat.muni.il ,טלפון לאישור
קבלת המייל ,053-744-7005 :עם העתק למר שמוליק יעיש ,באמצעות דוא"ל:
. shmuliky@Qiryat-gat.muni.il
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר לאספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה
יועברו במייל למר אליו דואניס בכתובת , eliod@Qiryat-gat.muni.il :טלפון לאישור קבלת
המייל 053-7447010 :עם העתק למר שמוליק יעיש במייל:
 , shmuliky@Qiryat-gat.muni.ilטלפון.08-9172337 :
באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
מענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום 27.12.2018 :בשעה.16:00 :
הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב  2 -עותקים כרוכים ,במעטפה סגורה עליה יירשם:
"מכרז פומבי מס'  " 33/2018בלבד ,במסירה ידנית עד ליום  03.01.2019בשעה 16:00 :לתיבת
המכרזים הנמצאת בלשכת מזכיר העירייה ( לא לשלוח בדואר) בכתובת :כיכר פז ,3קניון לב העיר,
קומה  ,4קריית גת ,מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

כללי:
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו
ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל  2 -המינים כאחד.

בברכה,
אבירם דהרי
ראש העיר
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תנאים כלליים
 .1כללי
 1.1עיריית קריית גת (להלן" :העירייה"או "הרשות") מזמינה בזאת מציעים להציע
הצעותיהם כמפורט להלן:
 .1.1.1להפעלת מרפאת שיניים קהילתית על פי הוראות משרד הבריאות ,משרד
הרווחה והעירייה ,בנושא קביעת האוכלוסיה הזכאית לקבלת טיפול
במרפאת השיניים.
 .1.1.2אספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה  -מתן שירותי אחיות
לחטיבה העליונה ,על פי הוראות משרד החינוך ובהתאם לקבוע במסמכי
המכרז ,לרבות ההסכם המצורף לו.
 1.2לשם אספקת השירותים על פי סעיף  .1.1.1דלעיל  ,יועמדו לרשות המשתתף מרפאת
השיניים ברח' מולדת  6קריית גת ,וכן עמדות טיפול ואביזרים שונים שכולם בבעלות
העירייה .רשימת הציוד מצ"ב כנספח ח' למסמכי המכרז.
 1.3יובהר בזאת ,כי אוכלוסיית מקבלי השירותים במרפאה נקבעת ע"י משרד הבריאות,
משרד הרווחה ומחלקת בריאות הציבור בעירייה.
 1.4אוכלוסיית מקבלי השירותים הינה כמפורט להלן:
 1.4.1תלמידים מגיל  14ומעלה.
 1.4.2תושבים נזקקים (מטופלי רווחה).
 1.4.3קשישים.
 1.4.4נפגעי נפש.
 1.4.5תושבי העיר קריית גת והסביבה ,שיופנו לקבלת טיפול ,ע"י אחד הגורמים
המוסמכים.
 1.5סוגי הטיפולים אשר ינתנו במרפאה והיקפם ,ייקבעו ע"י משרד הבריאות -אגף לבריאות
השן ,עפ"י תקן והנחיות המתעדכנים מעת לעת .התקן וההנחיות כוללים מחירון משרד
הבריאות .מתן השירותים יהא תחת פיקוחם של משרד הבריאות ועיריית קריית גת.
 1.6עלויות הפעלת המרפאה לא יחרגו מהתקציב המאושר ע"י העירייה ,משרד הרווחה
ומשרד הבריאות .כל תכנית טיפול שתבנה למטופל ,תאושר תחילה ע"י הגורם המפנה
(משרד הבריאות ,משרד הרווחה והעיריה).
 1.7מתן שירותי אחיות לחטיבה העליונה  -שירותי אוכלוסיית מקבלי השירותים בחטיבות
העליונות (כיתות י' -יב') ,הינם תלמידים בבתי הספר התיכוניים ,בעיר קריית גת.
השירותים יינתנו על פי תכנית משרד החינוך המתעדכנת מעת לעת.
 1.8הזוכה במכרז יפעל כגוף עצמאי ומקצועי בפיקוח משרד הבריאות והעירייה ,בעל
רישיונות והיתרים חוקיים ותקפים הנדרשים לניהול מרפאת שיניים ,מתן טיפולי
שיניים ואספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה.
 1.9הזוכה במכרז יעסיק כח אדם מקצועי ,כשיר ומיומן לשם מילוי התחיבויותיו נשוא מכרז
זה ,וכן יספק את השירותים באמצעות עובדיו בבטיחות ,ביעילות ,בדייקנות וברמה
מקצועית גבוהה וכן בהתאם לתנאי מכרז זה ועל פי כל דין.
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 1.10עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים הסכם/ים בנוסח המצ"ב
כמסמך ט"ו למסמכי המכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן:
"ההסכם").
 1.11יובהר להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא אף רשאית
לבטל את המכרז בכל עת מכל סיבה שתראה לנכון.
העירייה רשאית לבחור מספר זוכים במכרז ו/או לפצל הזכיה בין מספר מציעים.
העיריה רשאית לקבל הצעה באופן חלקי.
העירייה רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ביצוע העבודות בפועל ,כפוף לקיומם של אישורים תקציביים ו/או קבלת מימון מגורמי חוץ
רשותיים.
תינתן עדיפות לזוכה אשר יספק את כל סוגי השירותים נשוא מכרז זה.
במכלול השיקולים ,יובאו בחשבון התקשרויות קודמות של העירייה עם הזוכה (לחיוב
ולשלילה).

 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
במכרז זה ,רשאים להשתתף ,מי שעומדים במועד הגשת הצעתם למכרז ,בכל התנאים המפורטים
להלן:
 .2.1אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל .ההצעה תוגש על ידי ישות
משפטית אחת בלבד (תכונה להלן" :המשתתף") ,כאשר כל המסמכים
והאישורים הנדרשים במכרז ,כולל הערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף
במכרז בלבד .להצעה יצורף אישור רו"ח /עו"ד לגבי רישום התאגיד ,זכויות
החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם ,וזאת בנוסח המצורף למסמכי
המכרז – מסמך ד' -הצעת המציע.
 .2.2להפעלת מרפאת שיניים נדרש:
 .2.2.1בעל רישיון והיתר חוקי ,מטעם משרד הבריאות ,להעניק שירותים רפואיים
בתחום רפואת השיניים.
 .2.2.2ניסיון מוכח של ( 5חמש) שנים לפחות ,באספקת שירותי רפואת שיניים
ציבורית בשתי ( )2רשויות מקומיות שונות (לפחות) ,המונות למעלה מ40,000 -
תושבים כל רשות ,לכל הפחות ,לרבות אספקת כח אדם רפואי ופרא-
רפואי,מקצועי ומיומן.
 .2.3להפעלת שירותי בריאות לתלמיד בחטיבה העליונה נדרש:
 .2.3.1אחות מוסמכת ,בעלת רישיון מטעם משרד הבריאות.
 .2.3.2ניסיון של ( 5חמש) שנים לפחות במתן שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה
העליונה ,בעלת ידע וכישורי עבודה בנושאים הקשורים לתחום הבריאות בגיל
ההתבגרות.
 .2.3.3ס"ק  2.2על תתי סעיפיו ,לא יחול על המשתתפים בהצעה להפעלת שירותי בריאות
לתלמידים בחטיבה העליונה.
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 .2.4המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות
גופים
ציבוריים ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו – .1976
 .2.5על המציע להיות נעדר קרבה לעובד עירייה ו  /או חבר מועצת העירייה.
 .2.6המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום  ,התשמ"ז –  ,1987וחוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  ,1991-בשנתיים
שקדמו להגשת ההצעה.
 .2.7המציע יציג אישור משטרה ו/או יחתום על תצהיר ,על היעדר רישום עבירות מין
לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א –  2001על
כל אחד ואחד מהמועסקים על ידו.
 .2.8המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .2.9מודגש בזה ,כי במידה והמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו
למכרז זה ,בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המשתתף ושיש עמה קלון ,המשתתף לא יוכל
להגיש הצעה כלשהי למכרז.
 .2.10למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי במידה והוגשה הצעה ע"י מס' מציעים במשותף ,חייבת
ההצעה לפרט את כל המציעים ובנוסף על כל מציע שותף להצעה לעמוד בכל התנאים
המפורטים לעיל ולהלן.
 .2.11כן מובהר במפורש ,כי בכל מקרה בו האישורים  /התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי
תוקף מוגבל ,נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/
ההארכה ,לפי העניין.
 .3מסמכים ואישורים
חובה על המשתתף לצרף להצעתו בתוך מעטפה אחת את כל המסמכים והאישורים
המפורטים להלן בשני עותקים:
 3.1ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק ישראלי בלבד ,לבקשת המשתתף ,בסכום השווה ל
 ₪ 10,000בנוסח המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז .העירייה תהיה רשאית להגיש
הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.
 3.2תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה
( מקור /העתק מאושר למקור ,מאומת ע"י רו"ח /עו"ד) ,או אישור על רישומה של העמותה
בהתאם לנדרש בתנאי הסף.
 3.3אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – .1976
 3.4אישור על ניכוי מס במקור.
 3.5אישור רו"ח לרשימת מוסדות  /גופים להם סיפק המשתתף שרותי רפואת שיניים בחמש
( )5השנים האחרונות ו -חמש ( )5שנים האחרונות לאספקת שירותי בריאות לתלמידים
בחטיבה העליונה ,שלפני המועד האחרון להגשת הצעות ,תוך פירוט מספר העובדים וכן
מספר ימי העבודה שבוצעו בכל גוף  /מוסד בממוצע חודשי.
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 3.6משתתף אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים למסמכי המכרז ו/או שיגישם לא
בשלמות ו/או לא מלאים בפרטים ,הוועדה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לדון
בהצעתו.
 3.7על המשתתף לצרף המלצות משתי רשויות מקומיות (לפחות) ,בדבר ניסיונו המוכח של
המשתתף כנדרש בסעיף  .2.2.2דלעיל ,עפי הנוסח המצורף כמסמך י"ד למסמכי המכרז
 3.8במידה והמשתתף הינו תאגיד ,עליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א .תעודה התאגדות של התאגיד.
ב .מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
ג .שמות מנהלי התאגיד.
ד .כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
ה .אישור מעו"ד או רו"ח המאשר כי ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,הינן במסגרת
סמכויות התאגיד וכי התאגיד קיבל החלטה כדין ,להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה.
 3.9המשתתף רשאי להגיש כל מסמך אחר ,לפי שיקול דעתו.
 3.10לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמשתתף
להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו  ,ניסיונו ,מומחיותו ,יכולת
המימון שלו והתאמתו לביצוע המכרז וכול'.
 3.11משתתף אשר יסרב לפעול עפ"י הוראות והנחיות וועדת המכרזים ללא הצדק סביר
לסירובו ,רשאית הוועדה עפ"י שיקול דעתה ,לפסול הצעתו.
 .4ההצעה
4.1

הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה ,כי המציע הבין את מהות ההתקשרות
בהתאם למסמכי המכרז ,וכי הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל
שינוי וכי בטרם הגיש הצעתו ,קיבל את מלוא המידע בעירייה ולא תישמענה טענות
מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי מסמכי המכרז או מפרטיו.

4.2

ההצעה תוגש בשני עותקים חתומים על גבי מסמך ד' המצ"ב ,כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .הצעת המחיר תוגש בכתב ברור ובעט כחול או שחור בלבד .כל
תיקון בהצעת המחיר יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.
יודגש בזה כי כל הצעה שלא תענה לתנאי זה במלואו – תיפסל.

4.3

על המשתתף לחתום על תנאי המכרז ונספחיו לרבות ההסכם ונספחיו ,בשולי כל
דף (בחתימה וחותמת) ובמקום המיועד לכך .כמו כן ,יצרף המשתתף ויחתום על
כל מסמך שפרסמה העירייה ובהם שונו תנאי מסמכי המכרז.

4.4

העירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המכרז ו/או שחסרים
בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

.5

הוצאות ההשתתפות במכרז

 .5.1ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המשתתף לבדו.

מכרז פומבי מס' 33/2018
להפעלת מרפאת שיניים ואספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה ,בעיר קריית גת
 .5.2עלות מסמכי המכרז  ₪ 500אשר ישולמו בשיק בלבד.
.6

תוקף ההצעה
ההצעה אשר תוגש ע"י המשתתף תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה
לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .העירייה רשאית לבקש להאריכה
למשך  90יום נוספים והמציע חייב לעשות כן.

.7

הבהרות ושינויים

7.1

לבירור שאלות טכניות/מינהליות בקשר למכרז יש לפנות למר שמוליק יעיש לכתובת
המייל shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :ולוודא בטלפון מס' 08-9172337 :קבלת המייל.
שאלות הבהרה בעניין הפעלת מרפאת שיניים יש לשלוח לגב' מזל שניר – מנהלת מחלקת
בריאות הציבור לכתובת המייל mazals@Qiryat-gat.muni.il:ולוודא קבלת המייל בטלפון:
 ,053-744-7005בשעות העבודה הרגילות של העירייה.
בתחום אספקת שירותי בריאות לתלמיד בחטיבה העליונה ,יש לפנות למר אליו דואניס
לכתובת המייל mazals@Qiryat-gat.muni.il :ולוודא קבלת המייל בטל',053-7447010 :
בשעות העבודה הרגילות של העירייה.
יובהר להלן כי ,כל פנייה במייל לכל אחד מהגורמים המקצועיים (ס"ק  7.2ו 7.3 -דלעיל
)יש לכתב את מר שמוליק יעיש . shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :

7.5

העירייה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות מי
מהמשתתפים.

7.6

השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי מסמכי המכרז ויובאו
בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או במייל ו/או
בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם במזכירות העירייה.

.8

שמירת זכויות

7.2
7.3
7.4

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעה במכרז זה והגשתה.
.9

מועד הגשת ההצעה

 .9.1הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית בתיבת המכרזים,
מכרז פומבי מס'  ,33/2018במשרד מזכיר העירייה כיכר פז  ,3קומה  4בקניון לב העיר,
לא יאוחר מיום  ,03.01.2019שעה.16:00 :
 .9.2משלוח ההצעה בדואר לכתובת מזכירות העירייה ת.ד , 1 .קריית גת מיקוד  ,82100או
בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 .9.3מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר תום המועד להגשת ההצעות ,לא תוכנס לתיבת
המכרזים ותוחזר לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה ,זולת לצורך בירור שמו
ומענו של השולח.
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 .10בחינת ההצעות
 .10.1אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .10.2העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיפי המכרז שלדעת
העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .10.3יובהר להלן כי ,אחוז ההנחה שיינתן ע"י המשתתף (נספח א' -טופס הצעת המחיר),
עבור הפעלת מרפאת שיניים בלבד ,לא יעלה על אחוז ההנחה שייקבע על ידי העירייה.
הצעה העולה על אחוז ההנחה שנקבע ע"י העירייה עלול להביא לפסילת ההצעה .האמור
בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לפסול או לקבל הצעה אשר הסטייה בה קטנה מהאמור לעיל.
 .10.4אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הנמוכה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.
כמו כן ,רשאית העירייה לפצל את הזכייה בין מספר המשתתפים.
 .10.5מבלי לפגוע באמור בסעיף זה ,במסגרת שיקוליה תתחשב העירייה בקיומם של נתונים
המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים ,המקצועיים ,הפדגוגיים והרפואיים.
 .10.6העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו
של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות
וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור המשתתף במסגרת
מסמכי המכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים.
 .10.7מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת
משתתף או
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו היתה להוליך את הוועדה שולל על ידי שגיאות
שנעשו במכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של
נושא
המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 .10.8העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו
במסגרת שיקוליה ,כאמור ,לרבות מאזנים ,דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.
 .10.9מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה ,רשאית העירייה לפסול כל הצעה שנעשתה או שהוגשה
שלא על פי הוראות מכרז זה ,כולן או חלקן.
 .10.10יובהר להלן כי ,במידה ויהיה שיוויון בין מציעים מבחינת גובה אחוז ההנחה ,תהא
הרשות רשאית לצאת להתמחרות בין ההצעות השוות (לאו דווקא ההצעה הזולה) ,
בדרך של מתן "ההצעה הטובה ביותר והאחרונה" (.)best and final offer
.11

הודעה על הזכייה וההתקשרות

 .11.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז (להלן ":הזוכה") תימסר לו/הם על כך הודעה במכתב
רשום.
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משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות
הבנקאית שהומצאה על ידו ,בקשר עם השתתפותו במכרז.
יובהר להלן כי ,למשתתף עומדת זכות הבחירה בין קבלת הערבות בדואר רשום לבין לקיחתה
באופן עצמאי ממשרדי העירייה .על המשתתף לציין זאת במפורש בנספח ח'  -פרטים על מגיש
ההצעה.
 .11.2הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כנספח ט"ו למסמכי המכרז המהווה
חלק בלתי נפרד הימנו ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם
בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההצעות הזוכות; כמו כן ,מתחייב הזוכה להמציא
לעירייה ערבות בנקאית על סך  ₪ 27,000על פי הנוסח המצ"ב כנספח ב' ,צמודה למדד
המחירים לצרכן (כללי) ,אשר תהא לכל תקופת תוקפו של ההסכם וכן אישור לקיום
ביטוחים המאושר ע"י יועץ הביטוח מטעם העירייה.
 .11.3יובהר להלן כי ,כתנאי לחתימת העירייה על הסכם ההתקשרות ,על הזוכה להמציא בעת
החתימה על החוזה ערבות בנקאית על פי הנוסח המצ"ב כנספח ב' וכן אישור לקיום
ביטוחים המצ"ב כנספח ה'.
 .11.4העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח
לדעת שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו
של המכרז.
 .11.5היה וה זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה,
לרבות אי – הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת ערבות
לביצוע ההסכם לעירייה תוך שבעה ( )7ימים מיום שיידרש לעשות כן ע"י העירייה ,תהא
העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז או לבטל את ההסכם אם נחתם ,בהודעה
בכתב לזוכה (להלן" :ההודעה") .אין באמור כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין.
מיום משלוח ההודעה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וזאת כפיצוי
מוסכם בין הצדדים ו/או למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,ולמשתתף הזוכה לא
תהא כל טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את העירייה על כל הפסד ו/או הוצאה שייגרמו
לה כתוצאה מ -ו/או עקב כך.
 .11.6אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד
לרשותה על פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ועל פי כל דין.

מכרז פומבי מס' 33/2018
להפעלת מרפאת שיניים ואספקת שירותי בריאות לתלמידים בחטיבה העליונה ,בעיר קריית גת
 .12עיון במסמכים
 .12.1אני מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב כדלקמן:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)
כי ידוע לי כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה
תעמיד לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הריני מצהיר כי הצעתי גלויה וכי
במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתי ,אין לי כל התנגדות לכך ואני נותן
רשות מראש ,להראות את הצעתי עם סיום הליכי המכרז כאמור.
אני מתנגד לאמור לעיל ,ואני מצרף להצעתי מסמך נפרד ובו פירוט הסעיפים/המסמכים בהצעתי
שלדעתי יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וכן מפורטים הנימוקים
לטענותיי.
 .12.2עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו ,מסורה לוועדת המכרזים
והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
 .12.3יובהר בזה ,כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים
אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף
מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

