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המחלקה לשירותים  – עצים בפרויקט חימום חורף למשפחות בגולןלאספקת 

 חברתיים
 

 הזמנה להציע הצעות 
 

עצים בפרויקט חימום "( מזמינה בזאת הצעות לאספקת המועצה)להלן: "גולן מועצה אזורית 
 "(. זהמכר" -)להלן  המחלקה לשירותים חברתיים -חורף למשפחות בגולן 

 מסמכי המכרז .1

 :"מסמכי המכרז"המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד  .א

 הזמנה להציע הצעות    -מסמך זה )א'( 

לכל סוג עץ  ומחירי מקסימום עציםרשימת ה- 1נספח 
 .)נספח א'(

 נוסח ערבות בנקאית למכרז - 2נספח 

 נוסח ערבות למכרז. לרבות ,והצעתו המציע הצהרת  - 'במסמך 

 . סכם ה     -' גמסמך 

 נוסח ערבות ביצוע - 1נספח 

 אישור עריכת ביטוח - 2נספח 

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או  - 3נספח 
 לחבר מועצה והעדר ניגוד עניינים

 אשר לא יוחזרו ש"ח, 300לום בסך של ניתן לרכוש תמורת תשמסמכי המכרז  את .ב
 .15:30עד  08:00ה' בין השעות -', בימים אבמשרדי המועצה, מכל סיבה שהיא

 תנאי השתתפות

על כל אחת מדרישות הסף  בעצמו העונה"( המציע"-)להלן רשאי להשתתף במכרז מציע .2
 המפורטות להלן:

 הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה;תאגיד  .א

 . כדין תקף מחזיק ברישיון עסק .ב

אחרון עוסק במכירת עץ לחימום במהלך השנתיים האחרונות לפני המועד ה .ג
 להגשת הצעות למכרז זה.

מציע יהיה מי שמקום עסקו )ממנו יסופקו המוצרים ( מצוי במיקום שלא עולה  .ד
 ק"מ מקצרין. 50 –על מרחק של כ 

אישור תקף לשנה הנוכחית על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות בעל  .ה
-ואכיפת ניהול חשבנות(, תשל"ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )

1976; 

 אישור תקף לשנה הנוכחית על ניכוי מס במקור.בעל  .ו



 

 תקופת ההתקשרות:

3.  
)שנים עשר( חודשים  12 תקופת ההתקשרות מכוחו של מכרז זה תהיה למשך .א

"תקופת  -מיום החתימה על ההסכם המצורף למסמכי המכרז )להלן 
 (.ההתקשרות"

תקופות  3מוסכם כי למועצה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות לעד  .ב
)שנים עשר( חודשים, באותם תנאי התקשרות  12התקשרות נוספות בנות עד 

 "(.ת האופציהתקופ" -)להלן 

למרות האמור לעיל, המועצה רשאית ללא צורך בהנמקה לבטל את ההתקשרות  .ג
 יום מראש ובכתב. 60בהתראה של  וזאת

וים ( החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות מהו6עוד מובהר כי ששת ) .ד
יום, להודיע לספק  15תקופת ניסיון והמועצה תהיה רשאית, בהודעה מראש של 

 על הפסקת ההתקשרות.

 ההצעה:

4.  

  .א

, המצורף עצים, בהתאם למפרט עצים להסקההמציע יספק למועצה  (1)
 "(. העציםלהלן: "לעיל ולמכרז ) כנספח א'

כפי דרישתה של המועצה בהזמנת עבודה יסופקו למועצה  העצים (2)
מקומות שעליהם תורה המועצה ה כלל, ישירות וכה מעת לעתשתשלח לז

והתמורה , )בהתאם לאמור להלן( ובלבד שהם בתחומה של המועצה
את כל ההוצאות הרלוונטיות, לרבות אריזה, משלוח, הובלה  תכלול

 וכיו"ב, למעט מס ערך מוסף. 

 'ב כמסמך, המצורף הצהרת המציע והצעתוהמציע נדרש למלא על גבי טופס  .ב
הפריטים  כל ילמחירידו ביחס -המוצע על אחוז הנחה אחידמכרז זה, ל

ביחס  באופן גורף ואחידבנספח א' למסמך זה. ההנחה המוצעת תחול הנזכרים 
במקרה למחיר המפורט בעמודה השמאלית שבטבלה בנספח א', וכן תחול 

  שהמציע יספק למועצה חלק מן הפריטים בלבד.

באופן אחיד על כל אחד מן הפריטים המפורטים שיעור ההנחה המוצע יהיה יחול  .ג
למען הסר ספק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים  .ברשימה

או לקבוע כי שהוגשה בניגוד לאמור בסעיף זה המועצה רשאית לפסול הצעה ו
על אחד הפריטים הנכללים  שיעור ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע

לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמציע יהיה מנוע  הזולה ביותר()ההצעה  ברשימה
 .מכל טענה לעניין זה

 

ידי המציע, הוא -כי אחוז ההנחה המינימלי, שיינתן עללמען הסר ספק מובהר,  .ד
הצעה הנוקבת בתוספת על מחירי . במקום הנחהולא ניתן לדרוש תוספת  0%

)או בחלקי אחוזים(  נקוב באחוזים שיעורה של ההנחה יהיה המקסימום תיפסל.
 ספרות לאחר הנקודה העשרונית. 2ותכלול 

רשאית המועצה לפסול  -במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי  .ה
 את ההצעה על הסף.



 

 –אספקת עצים בפרויקט חימום למשפחות בגולן מסגרת תקציבית עבור  .ו
ל מע"מ.  כול₪  100,000לא תעלה על סך של  המחלקה לשירותים חברתיים

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לביצוע 
 עבודות בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.   

 וסופי מלא ככיסוי תחשב הצעתו, בסיס על התמורה אשר תשולם למציע שייבחר .ז
 הכרוכות בכך. והעלויות ההוצאות כל לרבות, עציםאספקת  עבור לו המגיע של

ל את כל ו, אשר יוצע על ידי המציע, יכלאספקת העצים מחיריובהר כי ה בכלל ז
 מע"מ.  וכוללההיטלים, המסים ותשלומי החובה, 

 התחייבויות נוספות:

5.  

כפי דרישתה של המועצה לבית התושב בגולן  עציםההמציע מתחייב לספק את  .א
 .בהזמנות עבודה שתשלח לזוכה מעת לעת

 

ברשותו מלאי מוצרים מספיק לכל תקופת המציע מתחייב להבטיח כי יהיה  .ב
 ההתקשרות.

 .על המציע לחתום על כל דף ממסמכי המכרז, לרבות הזמנה זאת .6

 שאלות הבהרה

7.  
: באמצעות המייל בלבד בכתב להפנות ניתן הבהרה שאלות .א

etir@megolan.org.il 12:00 בשעה 20201.2.חמישי, ה' טבת תש"פ,  עד יום. 
-04על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון 

6969701. 

. ל"דוא באמצעות למציעים יישלחו במועד שיוגשו הבהרה לשאלות תשובות .ב
 .המועצה את יחייבו לא פה בעל תשובות

 בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.  .ג
תירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה גילה המציע ס .ד

 לא מובן, יפנה בכתב למזמין במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה. 
פה, ואלה לא -אין המזמין אחראי לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל .ה

 יחייבו את המזמין.   
 להזמנה הזמנהרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות ב המועצה .ו

, ביוזמתה או בתשובה המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הצעות להציע
להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, , לשאלות המשתתפים

. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד לבטל את המכרז ו/או לשנותו
בדוא"ל לפי הפרטים המכרז  כשירו, יובאו, בכתב, לידיעת כל המכרזמתנאי 

ידו -, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרזמסמכי  כשיורידי -שנמסרו על
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת  להצעתו.

 לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים.

 

 הגשת ההצעה

 את המסמכים להלן:  על המציע לצרף להצעתו .8

 )אם המציע הינו תאגיד(. תעודת רישום התאגיד  .א

 תעודת עוסק מורשה.  .ב
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 אישור מוסמך בדבר ניהול פנקסי חשבונות כחוק.  .ג

 אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור ו/או בדבר שיעור הניכוי במקור.  .ד

 רישיון עסק.  .ה

 מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף. .ו

מה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. לא צורפה ערבות מכרז תקפה, חתו .ז
 ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.

במעטפה חלקה סגורה עליה יירשם מספר המכרז ושמו בלבד, בתיבת ההצעה תוגש  .9
 , תש"פ בטבת  חמישי, י"ב עד ליום גולןהאזורית  המועצההמכרזים בלשכת ראש 

 .14:30שעה  9.1.2020

 "מכרז ערבות" - בות בנקאית למכרזער

10.  
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד  .א

 (.אלפים שקלים חדשים)ובמילים:  ₪ 2,000בסך של המחירים לצרכן 

ותהא תקפה עד  גולןהערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית  .ב
 לפי הנוסח המצורף להצהרת והצעת .30.4.2020ו' אייר תש"פ,   חמישי, ליום 

(. המועצה תהיה רשאית להאריך את המועד מסמך ב' למסמכי המכרזהמציע )
האחרון לתוקפה של הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד 

 לפחות לפני המועד האחרון לתוקף הערבות.

רבות בנקאית למען הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות. מציע שלא יצרף ע .ג
 כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.

ימים  60מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  .ד
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, והמציע לא יהא זכאי  .ה
 לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה, אם התקיים בו אחד מאלה:

סגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו במ (1)
 מדויק.

 המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות; (2)
להמציא את כל המסמכים לחתום סרב המציע, שהצעתו נתקבלה,  (3)

 . , כגון אישור עריכת ביטוח וערבות ביצועחוזההעל הנדרשים לפי 

 

 

 

 חובת הזוכה במכרז

 " ( יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:הזוכה" -זכתה הצעתו של המציע  )להלן  .11

ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה  7תוך להמציא למועצה , להעביר למועצה .א
 בדבר זכייתו במכרז, ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח כנדרש בהסכם.



לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק א' לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל  .ב
הצעת המציע כאמור הצהרת והערבות המצורפת לאת זכייתו במכרז ולחלט את 

  לעיל.   10בסעיף  

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק, עקב  .ג
 אי קיום ההתחייבות שנוטל  על  עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

אין באמור לעיל, לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא עקב  .ד
הנ"ל או  לפגוע בכל זכות  או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה  מחדלו

 עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 בחינת ההצעות

כל המציעים יבדקו מבחינת יכולתם לבצע את העבודות לפי המכרז, ובכלל זה עמידה בכל  .12
 תנאי המכרז.

יהם בתנאי הסף להגשת הצעות למכרז זה, תערך תחילה בדיקת עמידת המציעים והצעות .13
 כפוף לסמכותה של המועצה להשלים פרטים כאמור לעיל.

תיבדק לגופה רק הצעת מציע שעומד בתנאי הסף, לרבות עמידה בדרישות כל דין, ויגיש  .14
 את הצעתו בהתאם לתנאים להגשת הצעות למכרז.

15.  

וה ביותר הזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את שיעור ההנחה הגב .א
אלא אם  ,המפורטים בנספח א' סוגי העציםכל מחירי המקסימום לביחס ל

תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג 
 מכלל זה.

מובהר כי המנגנון המפורט בס"ק א' לעיל הינו ביחס לאופן קביעת הזוכה במכרז  .ב
זוכה, ייעשה על סמך הזמנת בלבד. תשלום התמורה מכוח החוזה שייחתם עם ה

 , וכמפורט בהסכם.בפועל המוצרים או חלק מהם

נפלה טעות בחישוב הסכומים בהצעה, תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, לתקן את  .16
 הטעות ולהעמיד את ההצעה על הסכום הנכון.

הציעו מספר מציעים הצעה זהה או זהה בקירוב, כי אז תהא המועצה רשאית להתחשב  .17
ו/או כושרם, ו/או איכותם, ו/או איכות עם המועצה ו/או עם אחרים, ם הקודם בניסיונ

 הצעתם ו/או בשיקולי איכות שונים נוספים כדי לקבוע את זהות הזוכה במכרז.

דעת על -מובהר בזה, כי המועצה תהא רשאית לפנות ללקוחות המציע, לשם קבלת חוות .18
לבצע את התחייבויותיו נשוא רמת השירות שמספק המציע וכן על אמינותו וכושרו 

 ההסכם.

המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הטובה ביותר, או כל הצעה  .19
 שהיא. 

, ולהתקשר עם כמה התקשר עם מציע אחד ביחס לאספקת עצים המועצה תהא רשאית ל .20
 המציע לא .כטוב ביותר עבורה, הכל כפי שייראה למועצה לאספקת העצים מציעים ביחס

 יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף הרכישות עקב כך.

לא מובן, גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה  .21
 יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

 ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.-שינוי או תיקון שיעשה על .22



מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  הסתייגותהמציע שינוי, תיקון או  ערך .23
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול 
את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה 

ייב את הצדדים הנוסח של מסמכי )גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור( יח
 המכרז, אשר הוכן על ידי המועצה וכפי שנמסר למציעים.

 להגשתהמועצה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד האחרון העדכני  .24
הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז  המשתתפים, להאריך ו/או לדחות
 ו/או לשנותו.

לידיעת השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב,  .25
ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו על -כל רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו.-ידי המציע ויצורפו על

אית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, או לבקש המועצה תהיה רש .26
 הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 על ההסכם שבין הצדדים. רק לאחר חתימת המועצה לתוקפהבמכרז תכנס  הזכייה .27

 תהיה רשאית לבטל הליך זה, מכל נימוק סביר שהוא. המועצה .28

בדרישות כלפי לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או  מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה .29
המועצה, בגין כל עיכוב ו/או  הפסקת  הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם 

 יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

כגון  םכל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכי .30
 והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך. בחשבוןאלה 

המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה  בוטל .31
 למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

 לשון זכר משמעו, לכל דבר ועניין, גם בלשון נקבה.כל האמור בכתב זה ב .32
 המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע. .33

 על ההסכם שבין הצדדים. המועצההזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת  .34

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי  .35
ו הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם המועצה, בגין כל עיכוב ו/א

 יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון  .36
 ה עקב כך.ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצ כל טענה  אלה בחשבון והוא מוותר על 

 יההיקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהשונה  בוטל המכרז או .37
 .לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגוהוא , ו/או טענהלמציע ו/או לזוכה כל תביעה 

שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ההוצאות, מכל מין וסוג  כל .38
 תחולנה על המציע.

וכי הוא  לפי הדין ציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתוהמ .39
מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי. כל החלטה 

 לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.

לא יהיו רשאים לעשות כל כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים  .40
אין להעתיק את שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה 
 בלבד.

41.  



על מציע, שהצעתו  כזוכההמועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז  .א
"(, זאת במידה ותחליט המועצה להפסיק הזוכה שנילהלן: "תדורג במקום השני )

את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת 
ותחליט המועצה  היההחודשים הראשונים להתקשרות עימו )תקופת הניסיון(. 

יום ממועד  20לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות תוך 
 שנמסרה לו ע"י המועצה. ההודעה

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה  .ב
השני במידה ויידרש לחתום על ההסכם, לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש, 

 עריכת ביטוחים וכיו"ב.

 המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. .42

ים לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תנאי המכרז כפופ .43
, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השניה, 1958 -תשי"ח 

 יגברו ויקבעו הוראות התוספת השניה.

 


