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63929 עת"מ
החברה לאוטומציה במינהל השלטו� המקומי בעמ נ' עירית קרית  16
  י� ואח'

   

 9מתו�  1

 

  זיו
ברכה  בר  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 :תעותרה

  
  מ"החברה לאוטומציה במינהל השלטו� המקומי בע

 ושות' ע"י ב"כ עוה"ד רונ
 ברק

  
 נגד

  
 :משיבי�ה

  
  עירית קרית י�.1

  ע"י ב"כ עוה"ד דג
 קורש
 

  מטרופולינט בע"מ.2
  ע"י ב"כ עוה"ד אייל כ� ואח'

 

  פריוריסיטי בע"מ.3
 ע"י ב"כ עוה"ד עודד מהצרי

  
 

 פסק די�

  1 

 2  בפניי עתירה מינהלית בה מבוקש:  .1

 3, לפיה נבחרה המשיבה מס' 7.11.16להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזי� מיו�   א.

 4מערכות מידע ומוקד שירות שעניינו אספקת ותחזוקת  56/2015כזוכה במכרז  2


 5  ).  "המכרז" :לעירית קרית י� (להל

 6להחלי+ את הממלי� המקורי  5.1.16להורות כי החלטתה של ועדת המכרזי� מיו�   ב.

 7  בממלי� אחר בטלה מעיקרה. 2של המשיבה 

 8  להכריז על העותרת כעל הזוכה במכרז.  ג.

 9 לחילופי
, לבטל את המכרז ולהורות על פרסו� מכרז חדש.  ד.

 10 

 11ה
  חברות העוסקות באספקת שירותי מחשוב ואוטומציה לרשויות  3 ,ו 2העותרת והמשיבות   .2

 12  השלטו
 המקומי. 

  13 

 14) פרסמה את המכרז. "1"המשיבה ו/או  "העיריה", עיריית קרית י� (להל
: 1המשיבה מס'   .3

 15דירוג ). 70%) ואיכות (30%אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה : מחיר  ( 2במכרז נקבעו 

 16האיכות אמור להיקבע על ידי צוות מקצועי מיוחד, בהתא� לאמות מידה לניקוד איכות 

 17  לתנאי המכרז. 16ההצעות, כפי שמפורט בסעי+ 

  18 
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 9מתו�  2

 1. שלושת המציעות נקבו מחיר זהה , ולפיכ� 3 ,ו 2במכרז השתתפו העותרת והמשיבות מס'   .4

 2  צעות.נקבע כי המכרז יוכרע רק על בסיס ניקוד האיכות שינת
 לה

  3 

5.  � 4  כזוכה במכרז. 3החליטה ועדת המכרזי� לבחור את המשיבה  14.7.15 ביו

  5 

 6) ובפסק 55185,08,15העותרת הגישה עתירה מינהלית כנגד החלטת ועדת המכרזי� (עת"מ   .6

 � 7ביטל בית המשפט את ההחלטה, והורה לועדת המכרזי� לשוב ולבדוק את  24.11.15די
 מיו

 8  בדיקה חדש.ההצעות, על ידי צוות 

  9 

7.   � 10היא הזוכה  2כי המשיבה   20.11.16לאחר בדיקה מחודשת החליטה ועדת המכרזי� ביו

 11. 87.01 –ולעותרת  87.92 –(להל
 "המשיבה") נית
 ציו
 איכות  2במכרז, לאחר שלמשיבה מס' 

 12  החלטה זו היא נשוא העתירה. 

  13 

8.  :
 14  בעתירה טענה העותרת כדלקמ

 15על המלצות מלקוח (רשות מקומית שקיבלה שירותי� ציו
 האיכות מבוסס מ 20%  ,

 16 3 ,), כאשר על פי תנאי המכרז יש לקבל המלצות מ"הלקוח" :(להל
 מהמציעות)

 17  .5עד  1 ,לקוחות, כאשר על הלקוח לדרג את שביעות הרצו
 שלו בניקוד מ

,   
 18  .0אחד הלקוחות אליו פנתה העיריה העניק למשיבה ציו

 19יטה להתעל� מציו
 זה, וקבעה  כי יש לראות בלקוח ועדת המכרזי� התכנסה והחל  ,

 20  זה כלקוח "שלא ענה" ולפיכ� יש לפנות ללקוח אחר.

 21לקוחות, באופ
 שציו
 האיכות ישוקלל מתשובת  2כמו כ
 החליטה הועדה לפנות לעוד   ,

5  � 22 לקוחות, כקבוע בתנאי המכרז.   3לקוחות במקו

 23האפשרות להעניק למשיבה את  העותרת טענה כי ועדת המכרזי� כלל לא בחנה את

 24בהתייחס ללקוח שלא היה שבע רצו
 מהשירותי� שקיבל  1הציו
 המינימלי 

 25 3מהמשיבה וכי במידה והיתה פועלת בדר� זו, והיתה מתחשבת בסה"כ תשובות 

,� 26וזה של  86.3הניקוד המשוקלל של העותרת היה צרי� להיות  הלקוחות הראשוני

 27ולפיכ� היה מקו� להכריז על העותרת כזוכה  –) 87.92בלבד (במקו�  85.47המשיבה 

 28  במכרז.

,  
 29העותרת טענה כי יש בשינוי אמות המידה שנקבעו בתנאי המכרז משו� פגיעה בעקרו

 30השיוויו
 ובמראית פני הצדק. העותרת היפנתה בטיעוניה לדברי אחת מחברות ועדת 

 � 31לדעת למי פוני� "הבחירה אמורה להיות נטו מקצועית ולכ� חשוב המכרזי� לפיה

 32וטענה כי הדבר מלמד כי היתה צריכה להיות פניה ללקוחות  לקבלת המלצות"

 33"הא� מרוצי� מתפקודה של המשיבה. כ
 היפנתה לשאלה שהציג יו"ר  הועדה  

 34כאשר משאלה זו מסיקה  משנה לי את התוצאה?" 0בהתחשב בממלי$ שנת� 
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 9מתו�  3

 1והוא ביקש לדעת הא�  העותרת כי יו"ר הועדה כבר קבע מי תהיה הזוכה במכרז

 2 ההתחשבות בהמלצה השלילית משנה את התוצאה לפיה המשיבה תזכה במכרז.

  3 

 4בד בבד ע� הגשת העתירה הגישה העותרת בקשה לצו מניעה זמני, אשר יאסור על העיריה   .9

.( � 5  להעביר את הטיפול באספקת השירות מהעותרת (שמספקת  לעיריה את השירות עד היו

  6 

10.   � 7הוסכ� כי העותרת תמשי� לתת את השירותי� לעיריה, א� לא תמנע  5.1.17בישיבת יו

 8  מהמשיבה לנקוט בצעדי הכנה, וכי ב"כ הצדדי� יגישו סיכומי� בכתב בעתירה.

  9 

   � 10הוא נית
  20.3.17פסק די
 זה נית
 לאחר הגשת הסיכומי� וכפי שציינתי בהחלטה מיו

 11  באיחור עקב תקלה.

  12 

 13  :בסיכומי העיריה נטע
 כי   .11

  14 

 15 5עד  1מכרז נקבע כי הלקוחות  יתבקשו לדרג את המציעות בניקוד של בי
 בתנאי ה  ,

 16לא צויינה כחלופה  0נקודות, בהתא� לפרמטרי� שנשאלו, וכי החלופה של ניקוד 

 � 17לקבוע כי הניקוד של אותו  –אפשרויות  2אפשרית, ולפיכ� עמדו בפני ועדת המכרזי

 18שתי חלופות שהינ
 סבירות,  –לממלי� נוס+ פנות לבכל השאלות או  1ממלי� יהיה 

 19היתה המשיבה מגישה ,ויש להניח כי ככל שהעיריה היתה בוחרת בחלופה הראשונה

 20  עתירה כנגד החלטת הועדה.

 21 –החלטת הועדה היתה סבירה ואפילו בית המשפט היה מעדי+ את החלופה השניה   ,

 22י�, שעה שאי
 אי
 בכ� כדי להצדיק התערבות בית המשפט בהחלטת ועדת המכרז

 23  הוכחה כי החלטתה התקבלה שלא בתו� לב או מתו� רצו
 להטות את התוצאה. 

 24הבחירה בי
 החלופות מסורה לועדה כי הועדה מילאה את תפקידה בצורה תקינה,   ,

 25  סבירה, מושכלת ומידתית.

 26ועדת המכרזי� לא הוצגו בפני חברי הועדה כל נתוני�, אלא רק נאמר ובדיו
 שנער� ב  ,

 27, ובעת שהתקבלה החלטת ועדת  0אחד המציעי� שאליו פנו התעקש על ניקוד  לה� כי

 � 28יה לא ידעו כלל לאיזו רשות תעשה הפנהמכרזי� לפנות לשתי רשויות נוספות ה

 29  שיתקבל. יינה תוצאות המכרז בעקבות הניקודומה תה

 30הפרשנות שנתנה העותרת לדברי חברת הועדה, שהיא נבחרת ציבור , מופרכת ודוקא   ,

 31. הוא הדי
 בפרשנות שנתנה העותרת לדברי יו"ר "נטו"עולה מדבריה כי הבחירה היא 

 32  הועדה .

 33שני לקוחות נוספי� לגבי כל להחלטת ועדת המכרזי� להרחיב את הסקר הטלפוני   ,

 34וי בדיעבד של תנאי המכרז, כטענת א מהווה שינלאחת מהמשתתפות במכרז 
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 9מתו�  4

 � 1) עיגנו מראש את האפשרות לפנות 15.4 ,. ו15.5העותרת, וכי תנאי המכרז (סעיפי

 .� 2  ללקוחות נוספי

 3בנסיבות , ולאור עמדת והפניה ללקוחות הנוספי� נעשתה באקראי ובאופ
 שיוויוני   ,

 
 4להרחיב את נית
 להבי
 את רצו
 ועדת המכרזי�  ,0הרשות שנתנה למשיבה ציו

 5  הסקר על מנת לקבל תמונה טובה , מהימנה ומובהקת יותר.

 6ג� א� תתקבל טענת העותרת כי החלטת ועדת המכרזי� אינה סבירה, הרי שג� אז,   ,

 7אי
 כל עילה להתערב בתוצאות המכרז שכ
 העיריה מודה כי לא היה בהחלטה זו כדי 

 8  אותיה.לשנות את תוצאות המכרז ונית
 על כ
 להתעל� כליל מתוצ

 9 

 10  המשיבה טענה בסיכומיה כי:  .12

  11 

 12העותרת מבקשת להתערב בהחלטה המצויה בלב ליבו של שיקול הדעת המינהלי וכי   ,

 13רב בה ג� עתואי
 לה ,נבחנו כל החלופות האחרותההחלטה התקבלה לאחר שנשקלו ו

 14  לגופה.

 15 הועדה החליטה להרחיב את מספר הנשאלי� שעה שלא ידעה ולא היתה יכולה לדעת  ,


 16 .מה תהיינה תוצאות חוות הדעת הנוספות שיתקבלו ומה תהיה מידת השפעת

 17רחבת הנשאלי� היתה ג� על דעת היוע� המשפטי של הועדה שאמר כי לדעתו אי
 ה

 18. לתנאי המכרז הועדה רשאית 15.5המדובר בסטיה מתנאי המכרז וכי לפי סעי+ 

 19  לדרוש כל מידע נוס+ לצור� קבלת החלטתה.

 20הרחבת מעגל הנשאלי� לא הביאה לשינוי בתוצאות המכרז,  במבח
 התוצאה,  ,

 21  והצעתה זכתה לניקוד הגבוה ביותר ג� אלמלא הרחבה זו.

,   
 22צדקה ו 5עד  1הממליצי�/הרשויות התבקשו לנקד את שירותי המציעות בניקוד שבי

 � 23הועדה בקביעתה לפיה יש לפנות לרשות אחרת במקו� הרשות שסרבה לנקד בהתא

 24  לתנאי המכרז.

 25  החלטת הועדה נכונה ג� בפ
 המהותי, ועולה בקנה אחד ע� תנאי המכרז.  ,

 26לא נדרשה פניה נוספת  –בהתא� לפסק הדי
 בעתירה קודמת של העותרת   ,

 27וג� לפי תוצאות הפניות הקודמות היתה המשיבה זוכה במכרז.  הניקוד ,לרשויות

 28ועדת  הקוד� ראוי, לכל הפחות, לשמש לש� השוואה ובחינת סבירות החלטת

.� 29  המכרזי

 30ניסתה לפגוע ו העותרת פעלה לאחר ההלי� הקוד� כדי להביא לעריכת מכרז חדש  ,


 31  ולפיכ� אי
 מקו� לית
 לעותרת את הסעד המבוקש על ידה. ,בעקרו
 השיוויו

 32 
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 9מתו�  5

 1העותרת הגישה סיכומי תשובה וטענה כי בפני ועדת המכרזי� כלל לא נידונה החלופה של   .13

 2וכי החלטת ועדת המכרזי� חרגה  0ה למשיבה ציו
 נביותר לרשות שנתמת
 הניקוד הנמו� 

 3 ממתח� הסבירות ואינה עומדת בכללי עקרו
 מראית פני הצדק.

  4 

 5  דיו�

 6 

 7  דירוג איכות ההצעות:את אופ
  לתנאי המכרז קבע  15סעי+   .14

 8 

 9יהא המזמי� יקי� צוות לבדיקת ודירוג ההצעות (להל�: "הצוות המקצועי"). המזמי�  15.1"

 10 רשאי לפי שיקול דעתו לשנות את הרכב חברי הצוות המקצועי ולזמ� משקיפי� לישיבותיו.

 11הצוות המקצועי יבדוק וידרג את ההצעות בהתא� לאמור במסמכי המכרז ולאמות  15.2

 12. הצוות המקצועי רשאי להתחשב, בי� היתר, 2להל� ובנספח  16.1המידה המוגדרות בסעי* 

 13מבי� אמות המדיה המעניקות את מירב היתרונות למזמי� לבחירת באמות המידה ו/או בחלק 

14  .1993
(א) לתקנות חובת המכרזי�, תשנ"ד22ההצעה הזוכה במכרז במפורטות בתקנה  

 15המזמי� רשאי, בהתא� לשיקול דעתו הבלעדי, לזמ� מציעי� אשר הצעותיה� עמדו  15.3

 16הגשת ההצעות. במקרה בתנאי הס*, לפגישה ע� הצוות המקצועי לאחר המועד האחרו� ל

 17דר י� לכל מציע תפורס� בנפרד, כאשר סהצור-, הודעה בדבר מועדי הפגישות המדויק

 18הפגישה יהיה בהתא� לסדר רכישת מסמכי המכרז. מש- הפגישה ע� כל מציע יהיה 

 19כשעתיי� כאשר כל מציע יציג בפני חברי הצוות מצגת אשר תכלול מידע על המציע הכולל, 

 20  באמות המידה.בי� היתר, עמידתו 

 21המזמי� שומר לעצמו את הזכות לפנות באופ� עצמאי ללקוחותיו של המציע או לבקר  15.4

 22במתקניה� על מנת לאסו* מידע ולשמוע חוות דעת לגבי תפקוד המערכות ואופ� מת� 

 23  השירות ע"י המציע.

 24ועדת המכרזי� רשאית להורות לצוות המקצועי לערו- כל בדיקה שלדעתה תבטיח את  15.5

 25מירב היתרונות למזמי�. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסויימות של 

 26המערכות, טיב השירות, יכולת המציעי� לספק את השירות הנדרש או כל נושא אחר 

 27  .בקש עבורו מידע לצור- קבלת החלטה"שוועדת המכרזי� ת

  28 

 29  אמות המידה לניקוד איכות ההצעות :קבע את  16וסעי+ 

 30  )20%ת (המלצו 16.3"

 31רשויות לה� סיפק המציע שירותי אספקת מערכות המזמי� יצור קשר ע� שלוש  16.13.1

 32מידע ושלוש רשויות לה� סיפק שירותי מוקד בשלוש השני� האחרונות הקודמות למועד 

 33האחרו� להגשת ההצעות למכרז, בי� א� המציע נקב בפרטיה� במסגרת ההצעה ובי� א� לאו. 
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 9מתו�  6

 1תתקבלנה ג�   סיפק את שני סוגי השירותי� עבור רשות אחתמובהר כי במידה והמציע 

 2  י השירותי� מאותה רשות.המלצות בדבר שני סוג

 3נקודות, בהתא�  1
5הרשויות יתבקשו לנקד את שירותי המציע בניקוד של בי�  16.13.2

 4איכות השירות, מקצועיות, זמני תגובה, שביעות רצו� מהשירותי�  –לפרמטרי� הבאי� 

 5 ד.בכללות� ועו

 6י� שירותי גנקודות ב 15 –נקודות  20הניקוד המקסימלי עבור חלק זה יעמוד על  16.3.3

 7  ."נקודות בגי� שירותי מוקד ויורכב מסכימת ניקוד הממליצי� 5
אספקת מערכות מידע ו

  8 

 9וספק רב בעיני א� לועדה היתה מסורה  ,שינוי מספר הממליצי� מהוה שינוי של תנאי המכרז  .15

 10, כטענת העותרת. ג� ספק 15הסמכות להרחיב את מעגל הממליצי�, בהתא� להוראות סעי+ 

 � 11, מאחר וברור כי סכימת מספר ממליצי� גדול "מהותי"או  "טכני"בעיני א� מדובר בפג

 12  להשפיע על התוצאה. היותר עשוי

  13 

 14יתכ
 ולא היה מקו� להתערב בהחלטת ועדת המכרזי�, ככל שהיה מדובר בשינוי זה בלבד,   .16

 15  מה עוד שבפועל הרחבת מעגל הממליצי� לא השפיע על התוצאה הסופית.

  16 

 17(במקו�  "0"שהעניק למשיבה את הציו
  לקוחלא כ� ה� פני הדברי�  באשר לאופ
 ניקוד ה  .17

 18טוקול הדיו
 ), ומפאת חשיבות הדברי�, אביא את פרו5עד  1לדרג באופ
 שנקבע במכרז מ 

 � 19  במלואו: 5.10.16מיו

 20 

 21הגיע לביהמ"ש אשר קבע, כי  2015"עו"ד קורש: המכרז למעשה פורס� בשנת 

 22המכרז לא יבוטל, א- יד לבצע קביעה מחודשת של ניקוד האיכות. למותר לציי�, 

 23עובדי העירייה היוו את צוות הבדיקה. בנוס* נעשתה ג� בדיקה טכנית וג� זה 

24 3
ות ונושא נוס*, הינו נושא קבלת ההמלצות (פוני� לנחשב כפרמטר של איכ 

25
החברות ומקבלי� מה� רשימה של הלקוחות שלה� ואנו מבצעי� פניה טלפונית ל 

 26לקוחות לש� קבלת המלצות עפ"י דירוג). הפנייה כאמור נעשית באופ� אקראי,  3

1
השיחה מתבצעת ובמהלכה רושמי� את הניקוד מ
 27. היוע$ שלנו ביקש לבצע 5

 28עובדי� מהעירייה. בבדיקה הראשונה נכחו מנכ"ל העירייה,  2המבדק בנוכחות את 

 29מר יניב שקד, מנהלת הלכה הגב' פנינה ביטו� ועובדת יחידת המחשבי�, גב' איריס 

 30דרייב. בבדיקה השנייה נכחו מר מימו� פאר מהמחלקה המשפטית וגב' דרייב. 

 31רשות מקומית אשר במהל- הבדיקות נתקלנו בלקוח המשמש בתפקיד גזבר של 

 32, א- הוא 5עד  1
", כאשר נאמר לו במפורש, כי הדירוג הוא מ0התעקש לדרג "

 33". מה שיצר דילמה ביחס לפרשנות שיש לתת לתשובה כזו 0התעקש לדרג "

 34והדילמה מובאת לפתח� ומכא� נובע המצב של המש- דיו� ובקבלת המלצות 
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 9מתו�  7

 1הרחיב את רשימת למסמכי המכרז, ל 15.5להמש-. אני ממלי$ עפ"י סעי* 

 2 הלקוחות כדי שנקבל תמונה יותר מהימנה.

 3מר כה�: עכשיו אני במצב שצרי- לבחור שיטה או דר- כדי לבחור את המש- הדיו� 

 4 בהתבסס על הבעיה שנוצרה במהל- הבדיקה של ההמלצות.

 5עו"ד קורש: חשוב לציי� שהפנייה ללקוחות היתה אקראית מתו- רשימה של כלל 

 6 הלקוחות.

 7: הבחירה אמורה להיות נטו מקצועית ולכ� חשוב לדעת למי פוני� לקבלת גב' מנח�

 8  המלצות.

 9מר בראו�: אני חושב שאני פרצתי את השוק בעניי� איכות השירות, אני קשור 

 10להערות שאני מקבל מהחברות המתחרות. שיטה האקראית שאני מציע היא לקחת 

 11לא קשר למס' הלקוחות, ל 3
2את כלל הלקוחות המציע הצהיר עליה� ובוחרי� בי� 

 12ככל שהדגימה היא אקראית היא יותר מוצלחת. לגבי השאלה השנייה את� צריכי� 

 13  להחליט כיצד להמשי- וכיצד להתייחס לאותה תשובה שהתקבלה.

 14" 0כפי שעשית�. ולגבי זה שדג� " 3לקוחות ולא  5עו"ד פיזיצקי: אני מציע לדגו� 

 15  יש להחליפו ולפנות ללקוח אחר.

 16ההנחיות שקיבלתי, מתנהלי� עפ"י כללי המכרז ללא סטייה ימינה או  מר בראו�:

 17שמאלה, אני יכול לומר, שנראה לי שיש סטייה קטנה ואי� בעיה להגדיל את  מספר 

 18  לקוחות לקבלת המלצות. 2הממליצי�. אני כמנהל חושב שזה ראוי לפנות לעוד 

 19  לרעה. עו"ד פיזיצקי: אני חושב שזו לא סטייה, הנושא בא לטובה ולא

 20לתנאי המכרז, ועדת  15.5עו"ד קורש: לדעתי, אי� מדובר בסטייה ולפי סעי* 

 21  המכרזי� רשאית לדרוש כל מידע נוס* לצור- קבלת החלטה.

 22" היה טעו� ולא שיק* את המציאות 0מר בראו�: לדעתי אותו גזבר שנת� ניקוד "

 23  כנראה שנפלנו על קיצו�.

 24וג� לתשאל מס' ממליצי� קבוע מבלי מר כה�: לגבי דירוג הממליצי�, הא� זה ה

 25  להתחשב בגודל החברה? בכמות הלקוחות?

 26עוד" קורש: אני חושב שביחס לשאלה של אלי העדפתי לא להתייחס לחברה 

 27  מסויימת ולא הוצגו חוו"ד או ניקוד בשלב זה.

 28" 0מר כה�: א� אנו דוחי� את המכרז הזה שוב, הא� בהתחשב בממלי$ שנת� "

 29  או שאני צרי- להמשי- הלאה ואי� השפעה על כ-?משנה לי את הזוכה? 

 30" 0גב' דרייב: לדעתי, מדובר בלקוח שלא היה מרוצה, הלקוח התעקש לדרג "

 31  ל"מטרופולינט".

  32 

 33  החלטה
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 9מתו�  8

 1לקוחות ביחס לכל אחת מהחברות המשתתפות  2הוועדה מחליטה לפנות לעוד 

 2תתייחס את המדדי� השוני�,  5
1ובנוס* הוועדה החליטה שלקוח אשר לא ידרג 

 3  אליו הועדה כאל לקוח שלא ענה לשיחה והוועדה תפנה ללקוח אחר במקומו.

 4  ביחס לאותו לקוח שעניינו נדו� בוועדה, הוא יוחל* בלקוח אחר.

  5 

 6שידעה את זהות המציעה לגביה נעשתה השגיאה, נית
 היה  מבליככל שהועדה היתה מחליטה   .18

 7רו
 השיוויו
, א� כאשר חברי הועדה לאמר כי מדובר בהחלטה שהתקבלה מבלי לפגוע בעק

 
 8וההחלטה  0דנו בא� לדחות את המכרז שוב (כדברי יו"ר הועדה) או כיצד לנהוג ע� הציו

 9התקבלה מיד לאחר שהגב' דרייב ,אשר ערכה את הסקר הטלפוני אצל הלקוחות, ציינה 

 10 "מדובר בלקוח שלא היהבמפורש את ש� המציעה לגביה היתה הטעות, תו� הדגשה כי 

 11היה מקו� שהועדה תשקול את שתי החלופות: בי
 התעלמות מאותו לקוח ובי
  – מרוצה"

 
 12  ), כאשר ברור כי השלכות בחירת החלופה המתאימה מרחיקות לכת.1דרוג מינימלי (ציו

  13 

 14איני סבורה כי יש להטיל דופי בהתנהלות  חברי הועדה, כפי שטענה העותרת בפרשנות שנתנה   .19

 � 15ומר כה
. יחד ע� זאת, מאחר ועקרו
 השיוויו
  הוא שעומד בבסיס דיני לדברי הגב'  מנח

 16, ולהורות על ביטול החלטת ועדת "בית שמאי"המכרזי�, במקרה של ספק יש ללכת בדר� 

 .� 17  המכרזי

  18 

 19יש להקפיד על תנאי המכרז הלכות יסוד בדיני המכרזי� : בשורה ארוכה של פסקי די
 נקבעה   .20

 20חובה לנהוג  ;))28.2.11( ותי בריאות בע"מ נגד משרד הבריאותשיר מת� 6823/10(עע"מ 

 21אירוס  10089/07בשיוויו
, כאשר אפילו פעולה שנעשית בתו� לב אינה יכולה לרפא פג� (עע"מ 

 22ינ� ברורי� (עע"מ יש לבטל מכרז כאשר תנאיו א ;))5.4.11( הגלבוע בע"מ נגד לאה ברו- ואח'

 23יש  ;))24.1.16( בע"מ נגד א.פ.פורמייקה סנטר בע"מ מור חברה לשיווק מוצרי בניה 5399/14

 24ורט ישראל נגד המועצה המקומית א 4529/15(עע"מ  לשמור על כללי המכרז בצורה דווקנית 

 25). בפסקי די
 אחרי� נעשה איזו
 בי
 עקרו
 השיוויו
 והיעילות (עע"מ )24.8.15( דליית אל כרמל

 26) ונעשתה אבחנה בי
 )5.1.12( כות בע"מטלדור מערכות מחשב בע"מ נגד מל� מער 3813/11

 � 27י.י.א אחזקה ושירותי� בע"מ נגד עיריית באר  6861/11(עע"מ  "מהותי"לפג�  "טכני"פג

 28  .))26.8.15( שבע

  29 

 30 בטחו� שירותי אבידר בע"מ נגד נתיבי ישראל 5375/15לאחרונה נידונה סוגיה זו בעע"מ   

 31המיעוט) כי כאשר אי
 חשש לשחיתות, , כאשר כבוד השופט י. עמית סבר (בדעת )11.8.16(

 32נית
 להקל בפג� שנפל בערבות בנקאית בעוד שדעת הרוב (כבוד הנשיאה מ. נאור וכבוד ס"נ 

 33  א. רובינשטיי
) היתה כי יש לנקוט בגישה דווקנית ולצמצ� את שיקול הדעת של הועדה.

  34 
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 9מתו�  9

 1 מוניציפאליי� בע"מקפל� את לוי בע"מ נגד קלי� סטאר שירותי�  2669/16ג� בעע"מ   

 2והוחלט על ביטול החלטת ועדת המכרזי� לאור שינוי   "בית שמאי"ננקטה גישת  )29.6.16(

 3  תנאי המכרז.

  4 

 5אני סבורה כי יש לבטל את החלטת ועדת המכרזי� לפיה המשיבה היא הזוכה  –נוכח האמור   .21

 6  במכרז.

  7 

 8חלטת ועדת המכרזי� הקודמת באותו מכרז כבר בוטלה על ידי כבוד השופט רניאל מאחר וה  .22

 9, אי
 מקו� לשוב ולהחזיר את ההחלטה במכרז לועדת המכרזי� ואני 55185,08,15בעת"מ 

 10  המכרז. ביטולמורה על 

  11 

 12  ., בהעדר הצדדי�2017מר$  27, כ"ט אדר תשע"זנית� היו�,  

                13 

 14 

  15 

  16 




