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 פסק די'פסק די'פסק די'פסק די'

  

 הסעות שירותי המבצעת הסעות חברת הינה, מ"בע) 1990( צביקה  הדרומי המוביל חברת, העותרת

  . האחרונות השני# בשלוש, שבע באר עירית, המשיבה עבור

  

  מכרז) המשיבה :להל'( שבע באר עירית פרסמה, ח"תשע הלימודי# שנת לקראת, 10.7.2017 ביו#

 הרגיל החינו% במוסדות, הוראה עובדי או/ו לתלמידי# הסעות שירותי למת') 51/2017( פומבי

 זעירי# אוטובוסי#, באוטובוסי# הסעות מסלולי 250 
כ  כולל המכרז. המשיבה של ומיוחד

 המוגבלי# לתלמידי# מעלוני# ע# מיוחדי# ברכבי# וכ', והמיוחד הרגיל החינו% במער%, ובמוניות

   .בתנועה

  

 נית' כי; 13.7.2017 ביו# הבהרות ישיבת תתקיי# כי נקבע למכרז ההצעות לקבלת ההזמנה בתנאי

 יו# עד מוגשת להיות ההצעה על; 17.7.2017 יו# עד בכתב המכרז בתנאי הקשורות שאלות להגיש

  ).המקורי המכרז: להל' – העתירה לכתב' א נספח, המכרז מסמכי( 24.7.2017

  

 ביו# רק העותרת לדברי פורס# הישיבה פרוטוקול( ההבהרות ישיבת התקיימה 13.7.2017 ביו#

 הפרסו# כי והבהירה, זו עובדה מכחישה אינה המשיבה; העותרת פניית בעקבות,  30.7.2017

  ). מזכירה של אנוש מטעות נבע המאוחר
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 שבו), העתירה לכתב' ב נספח( 1' מס הבהרות פרוטוקול המשיבה ידי על פורס# 27.7.2017  ביו#

 ביו# שנערכה "המעודכנת המכרז בחוברת כמפורט" הס& תנאי לשינוי הלב תשומת מופנית

  ) המעודכ� המכרז: להל'. העתירה לכתב' ו בנספח מופיע החדש הנוסח. (27.7.2017

  

  . 8.8.2017 יו# עד למכרז ההצעות להגשת המועד הואר%, המכרז עדכו' בעקבות

  

  המקורי במכרז הס& תנאי

  

  :אלה ס& תנאי, התנאי# יתר בי', צוינו, המקורי המכרז בחוברת

  

 סעי&(    "ביותר הנמו� יהא הכוללת הצעתו ס� אשר, אחד הסעות בקבל� לבחור העיריה בכוונת"

3.1 .(  

 הרכב כלי ורשומי� מופעלי� משרד� באמצעות או בבעלות�"ש מי במכרז להשתת& רשאי#

 הסר למע�, ומסלול מסלול כל לגבי ההסעה בכתב כמפורט, ההסעות לביצוע הדרושה בכמות

 הרכב כלי לכמות בהתא� רכב כלי מספר להציג המציע על, אחד קבל� ויבחר מאחר ספק

  ). 2.2.2 סעי&( "המסלולי� במפרט ההצעה בכתב המופיעה

 מלאה בבעלות תהא, ההצעה במסגרת המוצגת הרכב כלי מכמות 80%" כי נאמר 2.2.3 בסעי&

 1.1.2017 מיו� החל, ובפיקוחו המציע ש� על יהיו שלה� ההפעלה שרישיונות או המציע של

  .המכרז פרסו� מיו� או

  . "זה מכרז במסגרת הדרישות בכל שיעמדו ובלבד, משנה קבלני של להיות יכולי� הנותרי� 20%

  

  13.7.2017 מיו# ההבהרות שיבתי

  

 הלב תשומת" כי, המשיבה כ"ב ציינה 13.7.2017 ביו# שהתקיימה ההבהרות ישיבת במסגרת

 או המציע של מלאה בבעלות תהא ההצעה במסגרת המוצגת הרכב מכלי 80% לפיה לדרישה

 הסעות לגבי" כי, צוי' כ' כמו; ..."ובפיקוחו המציע ש� על יהיו שלה� ההפעלה שרישיונות

 עד יוכרזו במעלוני� ההסעות לגבי. אחד זוכה על יוכרז מעלוני� שאינ� רכב בכלי התלמידי�

            ".זוכי� שני
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 א$" לפיה, שנשמעה להשגה בתשובה צוי', ההבהרות ישיבת בפרוטוקול והתשובות השאלות בפרק

 חברה שאי� למצב גור� זה, שבע באר לעיר רק זמנית בו רכבי� 200 לכ� תעמיד לא חברה

 באר% חברות של מבוטל לא מספר יש, שנערכו הבדיקות לפי" כי, "זה במכרז להתמודד שיכולה

' מס שאלה( "הקבלני� של היא המכרז לדרישות להיענות א� ההחלטה...זו בדרישה העומדות

, קבלני� מספר של זכייה או תחרות מאפשרי� ולא מגבילי�" הס& תנאי כי שהועלתה לטענה        ).1

 ",לעבוד קטני� לקבלני� מאפשרי� לא את�. תקי� לא זה. החינו� משרד במכרז שמופיע כפי

 מנומק באופ� להעבירה נא, לשינויי� פנייה יש ככל. הס$ תנאי ה� אלו": זו תשובה ניתנה

  ). 4' מס שאלה( "ומסודר

  

  הס& תנאי שינוי

  

 הסעות לביצוע נפרדת הצעה להגיש נית' 2 סעי& פי שעל באופ' הס& תנאי שונו המעודכ' במכרז

  ').ב פרק( מעלוני# באמצעות הסעות ולביצוע') א פרק( רגילות

 הוסרה בנוס&"; אחד הסעות קבל'" המילי# ונמחקו, הגבלה ללא מציעי# למספר נפתח המכרז

 שבאמצעות או המציעי# בבעלות כי, זאת תחת וצוי', המציע שבבעלות הרכבי# מספר על ההתניה

  ".  הדרושה בכמות רכב כלי ורשומי# מופעלי#" משרד#

  

 שאלות" שעניינו),  לעתירה' ב נספח( 1' מס הבהרות לפרוטוקול המצור&' ג בפרק כי יצוי'

 תנאי את לתק' המשיבה התבקשה לפיה', למשיבה שהופנו) 3, 2, 1( שאלות מפורטות", ותשובות

 או בבעלות# הינ# הנדרשי# הרכב כלי אשר מציעי# של השתתפות# שתתאפשר באופ' הס&

 2.2.3 מספר הס& תנאי את לבטל זה ובכלל, ההצעות הגשת למועד נכו', שמ# על ההפעלה שרישיו'

 את ולעדכ' במכרז זוכי# מספר שייקבעו כ% המכרז הוראות את לתק'); הרכב מכלי 80% דרישת(

  .בהתא# הנדרשי# הרכב כלי מספר

  '".  ב ופרק' א לפרק ביחס הס& בתנאי שבוצעו תיקוני#"ל המשיבה ידי על הופנו השואלי#

  

 ודרש, טורקל' ח ד"עו, המשיבה של המשפטי ליוע1 במכתב העותרת כ"ב פנה 27.7.2017 ביו#

 המכרזי# ועדת החלטת של העתק לרשותו לקבל וכ', הס& בתנאי שינוי יבוצע לא כי, היתר בי' ממנו

  .הס& תנאי שינוי את המאשרת
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 בה, המשיבה כ"ב של תגובתה התקבלה, העותרת כ"ב של נוספת פניה בעקבות, 30.7.2017 ביו#

 המשיבה בכוונת אי' כי לעותרת והודיעה, המכרז שינוי לגבי העותרת טענת את המשיבה דחתה

 מצויה המכרז שינוי על ההחלטה כי, צוי' עוד. המעודכ' במכרז שבוצעו מהשינויי# בה לחזור

 שבישיבת לאחר התקבל הס& בתנאי השינוי וכי, "המכרז כמזמינת העיריה של הטבועה בסמכותה"

  . במכרז ההשתתפות ולהרחבת לשינויי# בקשות התקבלו, מכ' לאחר בכתב וא& ההבהרות

  

  העתירה

  

 המקורי הנוסח" את ולהשאיר 27.7.2017 מיו# המשיבה החלטת את לבטל, תחילה עתרה העותרת

  ". פיו על המכרז הליכי והמש� כנו על המכרז של

 ישיבת לאחר, מהותיי# ס& תנאי שינוי על להורות סמכות למשיבה קיימת לא, העותרת לטענת

 המכרזי# ועדת, מ"התכ הוראות פי על כי טוענת העותרת. המכרזי# ועדת באמצעות שלא, ההבהרה

 לתעד יש וכי, ההצעות להגשת האחרו' המועד חל& לא עוד כל המכרז תנאי את לשנות שרשאית היא

 עולה א& וכ% מקומיות רשויות על ג# חלות אלה נורמות. הועדה בפרוטוקול ההחלטה נימוקי את

01
45808) חיפה( מ"עת( מהפסיקה
, כאבולכאבולכאבולכאבול    מקומיתמקומיתמקומיתמקומית    מועצהמועצהמועצהמועצה. . . . ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    הגלילהגלילהגלילהגליל    כוכבכוכבכוכבכוכב    טיוליטיוליטיוליטיולי 16

  ). הגליל כוכב פרשת: להל', 10.3.2016

 ללא כאמור שנקבע, המקורי מהמכרז במהותו ושונה חדש במכרז מדובר למעשה כי, נטע' עוד

 שהותוו לדרישות בניגוד העומד באופ', הועדה בפרוטוקול יתועדו ההחלטה שנימוקי ובלא, סמכות

 המכרז מסמכי את ומחלי& מבטל" הוא כי המשיבה ידי על נרש# המעודכ' הנוסח על וכי, בפסיקה

  ". עתה עד ונרכשו פורסמו אשר

  

 תנאי של מהותי שינוי על שהורה הוא, המשיבה אצל" ש� עלו� גור�" כי, בנוס& גורסת העותרת

 שלא אחר או כזה למציע...מובהק לב תו� בחוסר התאמה של כבד ריח" מהמכרז ועולה, הס&

 כי, נטע' עוד; זה לשינוי נימוק או פרוטוקול כל הוצג לא, כאמור וכי, "המקוריי� הס$ בתנאי עמד

 דעתה שיקול לפי להארי% אופציה למשיבה הנות' סעי& הוכנס') ב נספח( ההבהרות בפרוטוקול

 בהארכה מדובר כי האפשרות את שולל" שאינו באופ', נוספות לשנתיי# החוזה תקופת את הבלעדי

 אינו זה סעי&( "הס$ תנאי שונו בגינו ואשר ביקרו חפצה שהמשיבה עלו� מציע לאותו מכוונת

 אינה זו שהנמקה ומכא', לעתירתה) ו(25 בסעי& עצמה העותרת שציינה כפי המעודכ' במכרז מופיע
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 עריכה" עבר, 30.7.2017 ביו# שפורס# ההבהרות ישיבת פרוטוקול כי, נטע', בנוס&). לה עומדת

 כי תטע� העותרת אול�, בו מופיעי� בישיבה שנאמרו הדברי� עיקרי", אומנ#, וכי ",מאוחרת

 הוספו נאמרו שלא אחרי� חלקי� ואילו, מהפרוטוקול במכוו� הושמטו בישיבה הנאמר מ� חלקי�

 פרוטוקול בהיעדר, אלה בנסיבות ";במכרז שנערכו לשינויי� גושפנקא לית� מנת על לפרוטוקול

 להראות הנטל מוטל ועליה, המנהלית התקינות חזקת למשיבה עומדת לא, להחלטה כלשהו ונימוק

  . כדי' פעלה כי

  

 המציעי# של ובהסתמכות בציפיה, ההוגנת והתחרות השוויו' בעקרו' פגיעה נוצרה, העותרת לטענת

 ההבהרות ישיבת בעת שנקבע לאחר, לב תו# בחוסר הינו המכרז התנהל בו האופ'. הפוטנציאליי#

 ס& תנאי על הסתמכו והמציעי# המשתתפי# שכלל ולאחר המקוריי# הס& בתנאי בעמידה הצור%

 למכרזי# מלגשת נמנעה, למשיבה ההסעה שירותי את, עתה עד שסיפקה העותרת כי, נטע'. אלה

 וא&, המקורי המכרז תנאי פי על יחסית הגבוהי# זכייתה סיכויי נוכח, אחרות רשויות של נוספי#

 של האיתנה עמידתה על שהסתמכה תו%, המשיבה של למכרז רכב כלי" שריי'"ל הצור% לאור

  ; ההבהרות בישיבת המשיבה

 אי' שכ' לגופה שגויה ההחלטה; מידתיות או סבירות נעדרת המכרז שינוי על ההחלטה כי, נטע'

 בעלי יהיו המציעי# כי דורשת הכלכלית היעילות א& כי ספק ואי', דכפי' לכל המכרז לפתיחת הגיו'

  . ניסיו'

 מניפולציות לבצע שיכולי# מציעי# מול העותרת את יעמיד המכרז תנאי שינוי כי נטע', זה בעני'

, קוד# במכרז כי, צוי', זה בהקשר. רישיונות" איסו&"ו מרובות בחברות שימוש תו% משמעותיות

 והוגשו והונאה רמיה של קשות תופעות התגלו, העדכני המכרז של הנוסח פי על שיצא, 2014 בשנת

 המשיבה ביקשה מדוע מבהיר רק הדבר. העותרת נגד שעתרה חברה ידי על פיקטיביי# מסמכי#

, המשיבה חזרה, העדכני במכרז. המקורי במכרז הס& תנאי וקביעת לשינוי החינו% ממשרד אישור

  .שוני# מציעי# ידי על רמיה מעשי מתאפשרי# שבה מוצא נקודת לאותה, כנטע'

 נקבע, הרווחה לשירותי הסעה שירותי למת'), 48/2017( העותרת של מקביל במכרז כי, נטע' עוד

  . המשיבה ידי על שונו לא בו הס& ותנאי, הרכבי# של 80% על בעלות הדורש סעי&

  

 על מנומקת החלטה שתתקבל בכ% תסתפק כי וציינה עתירתה העותרת סייגה, בפניי בדיו' כי, יודגש

  . המכרז תנאי שינוי לעניי' המכרזי# ועדת ידי
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 הגשת ותידחה, יקודמו לא המכרז הליכי כי ביניי# בצו להורות, בנוס&, ביקשה העותרת כי לציי' יש

 כי, המשיבה בהסכמת, נקבע, 7.8.2017 מיו# בהחלטה; בעתירה ההחלטה מת' עד ההצעות

  .  בעתירה ההחלטה מת' עד המכרז הליכי ויעוכבו, שעה לפי ייפתחו לא המציעי# מעטפות

  

  המשיבה תגובת

  

 המציעי# כל את לעתירתה לצר& היה העותרת על שכ', העתירה את למחוק יש כי טוענת המשיבה

  . המשפט בית מהחלטת להיפגע שעלולי# כמי במכרז

 נוספי# מציעי# לצר& חובה עליה חלה לא, למכרז הצעות הוגשו בטר# כי, מנגד טענה העותרת

 מקדמי בשלב המציעי# לזהות בקשר מידע מספקת המשיבה היתה לא וממילא, לעתירה כמשיבי#

  . זה

  

 באר בעירית מכרזי# תחו# מנהל, ברו% אס& ד"עו של בתצהירו הנתמכת, בתגובתה טענה המשיבה

 הדנה אחרת חקיקה ולא, 1987
 ח"התשמ) מכרזי#( העיריות תקנות חלות העיריה על כי, שבע

 נית'), מכרזי#( העיריות בתקנות לקונה של קיומה בעת רק. העותרת כ"ב מסתמכת עליה, במכרזי#

  . אחרי# חקיקה לדברי לפנות

 אחד יו� ולא" ההצעות הגשת ממועד החל לתפקידה נכנסת מכרזי# ועדת, המשיבה של לשיטתה

, המשיבה באחריות הינ# השינויי# ופרסו# המכרז הכנת של התנהלות כל זה למועד עד ",כ� לפני

 רשאית העיריה, ההצעות הגשת למועד ועד "אוויר",ב המכרז כאשר. מטעמו או העיר ראש היינו

  . והתאמות שינויי# בו לבצע

  

 עלויות והוזלת נוספי# הסעות קבלני של ההשתתפות הרחבת לטובת נעשה הס& תנאי שינוי כי, נטע'

 של דעת# לשיקול נתו' ולא, המכרז כמזמינת, העיריה של בלעדית בסמכות נעשה הדבר. ההסעות

 פה בעל התלונות לאור, זה מכרז במסגרת, כהכרחי התברר זה שינוי. הפוטנציאליי# המציעי#

. בכתב ג# מכ' ולאחר, ההבהרות ישיבת משתתפי של ועיקרי נכבד מחלק המכרז כנגד שהתקבלו

 מכרז תנאי בשינוי מדובר שלא כ%, ההצעות להגשת המועד לפני התקבלה ההחלטה כי, צוי' עוד

  . הוגשו כבר שההצעות לאחר
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 ואפשרות התחרות, השוויו' בעיקרו' לפגוע עלול הס& תנאי צמצו# דווקא כי, המשיבה ידי על נטע'

 שינוי בדבר שהחלטה וככל, זה בהיבט. סבירה בלתי התנהלות להוות העלול באופ', במכרז השימוש

 הרי, זרי# בשיקולי# או פסולה בהעדפה לוקה ואינה, קיצונית סבירות בחוסר לוקה אינה, התנאי#

  אלא, המשיבה בהחלטת יתערב לא המשפט בית כי, נטע'. לקבלה וחייבת מוסמכת שהמשיבה

  . המכרז של מהותי תנאי קוי# כשלא או היסוד בנורמות פג# נפל כאשר, נדירי# במקרי#

 משרד ידי על שני# שלוש לפני לעיריה שאושר הנוסח בדיוק הינו העדכני המכרז נוסח, הנטע' פי על

 מהחלטות שונה אינה העיריה החלטת זה בהיבט ג#. העותרת וזכתה השתתפה שבו מכרז, החינו%

 את לשנות העיריה על חובה מוטלת היתה לא, אכ'). 26 פסקה( לעותרת והתאימו בעבר שהתקבלו

 לטובת שנערכה נוספת פנימית מבדיקה נבעה לשנות# וההחלטה, וטובי# ראויי# שהיו הס& תנאי

 מציעי# של התארגנות לצור% המועד דחיית ותו% ההצעות להגשת המועד טר#, התחרות הרחבת

 מר, העיר ראש של פנייתו את הדיו' במהל% הציגה המשיבה כי, יצוי'). 30 פסקה( פוטנציאלי#

 שקיימנו לדיוני� בהמש�" לפיה), 1.מ.ב( טורקל מר המשפטי ליוע1 26.7.2017 מיו# דנילובי1

 3 מלפני, החינו� מנהל של המקצוע אנשי על שאושר כפי למכרז לחזור נא, האחרוני� ביומיי�

  ".חדשי� סעיפי� להוסי$ צור� שאי�, וזהבה חפצי של עמדת� ששמענו לאחר, סוכ�. שני�

 הטענות בחינת לאחר אול#, ראויי# היו תחילה שנקבעו הס& תנאי כי, אומנ# סברה המשיבה

 צור% שאי' נמצא, ההסעות שירותי את המקבל, בעיריה החינו% מינהל ע# היוועצות לרבות, שהועלו

 מספר מול לעבוד כיו# מניעה רואה אינו החינו% מינהל. המקורי במכרז שנקבעו התנאי# להותרת

 א& ועל, אחד קבל' מול שבהתנהלות הנוחות א& על, אחד קבל' ע# ולא משנה וקבלני קבלני#

 על אמיתית תחרות תאפשר יותר נרחבת לתחרות המכרז פתיחת דווקא. בעתירה שהועלו הטענות

 השינוי כי, אפשרות שוללת אינה המשיבה. בעיריה האמו' וחיזוק עלויות הוזלת, ההסעות מחירי

 להוות כדי בכ% אי' ואול#, במכרז לזכות סיכוייה לצמצ# עלול וא& לעותרת רצוי אינו הס& בתנאי

  . הס& תנאי לשינוי ובזכותה  העיריה של הדעת בשיקול להתערבות עילה

  

 באוטובוסי# הסעות( ההצעה כתבי בי' והפיצול, ההתקשרות מש% שינוי כי, עוד מציינת המשיבה

 פורס# לא אנוש טעות בשל; ההבהרות בישיבת עוד המשיבה ידי על הובהרו) במעלוני# והסעות

 הס& בתנאי העיקרי השינוי. העדכני המכרז בנוסח הוטמעו והשינויי# במועד הישיבה פרוטוקול

 מספר של בחירה המאפשר ההצעה כתב של רחב במבנה וכ' מציעי# של יותר רב מספר של היה

  . שיוצע לתמחור בהתא# זוכי#
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 ייעשה מכרז ביטול. בכ% מה של דבר אינו כשלעצמו שהוא, מכרז ביטול מהווה אינו הס& תנאי שינוי

 לתקנות) ב(23 תקנה; המכרז של מחדש עריכה לש# הוא הביטול כאשר ובפרט, במשורה, ככלל

 שוני קיי# א# ורק א% יהא תחתיו חדש מכרז ופרסו# מכרז ביטול כי קובעת), מכרזי#( העיריות

 תו% המשתתפי# מעגל את להרחיב כדי בו יש אלא, מהותי אינו השינוי, נטע' כ%, בענייננו. מהותי

 שכ', מכרז ביטול מחייב אינו זה שינוי. רבי# קבלני# של ציפיותיה# על העונה הוגנת תחרות יצירת

  . הנדרשי# ההסעות שירותי בפרוט שינוי כל חל לא

 פורס# ההבהרות ישיבת שפרוטוקול בכ%, המשיבה בפעולת פג# נפל א# ג# כי, המשיבה טוענת עוד

 באפשרות דבר שינו לא אלה שעיכובי# הרי, העותרת לשאלות תשובות במת' עיכוב והיה באיחור

 בשל נגר# העיכוב כי ידעו א& העותרת נציגי. נדחו ההגשה מועדי שכ' למכרז המציעי# התארגנות

 ביטול המחייב מהותי בפג# מדובר אי'. אחר נטע' מניע מכל ולא החינו% משרד מול הטענות בדיקת

  . ומהלכו המכרז את להמשי% ויש, המכרז

  

  העותרת של נוספות טענות

  

 של קביעותיה סבירות על העותרת משיגה, לעיל כמפורט, העותרת של הכלליות לטענותיה בנוס&

  . ההסעות בתמחור הקשורי# נושאי# בשני המשיבה

 מסלול כל ליד כי צוי' בו, למכרז 1.2.1 בסעי& לנאמר בניגוד כי העותרת טוענת הראשו' בעניי'

 קיימי# שבו ז.צ.בא מדובר א# היינו, הסעה לצרכי הנדרש) ז.צ.א( הזעיר האוטובוס סוג יצוי' הסעה

 אינו ז.צ.הא גודל כאשר – זה באופ'. המשיבה ידי על אלה נתוני# נמסרו לא, מקומות 16 או, 11, 8

 כי לקבוע מבקשת העותרת. ההצעה הגשת על ולהשפיע, הנסיעה עלויות על להשפיע כדי יש, ידוע

  . ישיבה מקומות 8 בני טרנזיט רכבי על שיחול באופ' 1.2.1 סעי& את לתק' יש

  

 במכרז נקבע לה#"), קדימה צעד"ו 820' מס( נסיעה מסלולי שני לתמחור, העותרת טוענת עוד

 שני# 3( 21/2014 במכרז, העותרת לטענת. ושוב הלו% להסעה 3 290 של בס% בסיס מחיר הנוכחי

 להסעה זוכה נבחר שלא ולאחר, 820 למסלול 3 694 
כ של בסיס מחיר נקבע),  לכ' קוד#

 580 של במחיר 820 מסלול את וביצעה, מחיר הצעות בנוהל ההסעה את קיבלה העותרת, במעלוני#

3 .  
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. 3 580 – דומה במחיר אותו מבצעת והעותרת, האחרונה בשנה הוס&" קדימה צעד" מסלול

 התקבלה, 2.8.2017 וביו#, הנוכחי בתמחור טעות נפלה א# לבדוק העותרת ביקשה הבהרה בשאלות

  ".הטעיה כל אי�. עומד בעינו המחיר" כי המשיבה תשובת

 שניתנה בלא, זרי# לשיקולי# חשש תו%, מידתי ולא ריאלי לא בתמחור מדובר העותרת לטענת

 2014 בשנת שנקבעו מהמחירי# אחוזי# עשרות של בשיעור הפחתה עמו שיש, זה לשינוי הנמקה

  .2016 ובשנת

  

 16 עד להסעה מיועד זעיר ציבורי אוטובוס כי, נטע'. המכרז לשינוי מקו# רואה אינה המשיבה

, הנדרש ז.צ.הא סוג יצוי' מסלול כל ליד וכי, הרכב סוג פי על המסלול לתמחור מקו# אי' וכי, נוסעי#

  . הישיבה מקומות למספר בהתא#

 ששולמו המחירי# וכי, החינו% משרד ידי על שאושרו במחירי# מדובר, המסלולי# לתמחור באשר

 בסכו# היה מדובר העיריה שערכה נוספת מבדיקה וכי, קוד# מ"מו בסיס על ה# בעבר לעותרת

  . הצדקה ללא, גבוה

  

 כלי בסוג הקשורות הסוגיות הבהרת לצור% להיוועד הצדדי# נתבקשו בו, שנער% הדיו' בעקבות

 שונה תשלו# מאשר אינו החינו% משרד לפיה עמדתה על המשיבה חזרה, המסלולי# ותמחור הרכב

 הראתה לא העותרת כי, נטע' עוד; נדרש רכב סוג איזה צוי' מסלול כל בצד כי ודי, ז.צ.הא לסוגי

  . יותר גבוהי# סכומי# לעותרת שולמו שבעבר לכ% מעבר, ראוי אינו שנקבע התמחור מדוע

  

  דיו'

  

  נוספי# משיבי# צירו& אי

  

 לעתירה כמשיבי# יצורפו, 2000
 א"תשס), די' סדרי( מנהליי# לענייני# משפט בתי תקנות פי על

 היתה לא כי טענה העותרת).  6 סעי&( "העתירה מקבלת להיפגע שעלול מי כל", לרשות בנוס&

 ואול#, פרטיה# את כלל מכירה שאינה "מציעי� פוטנציאליי�", לעתירה לצר& חובה עליה מוטלת

 כפי, זה מטע# העתירה דחיית על להורות מקו# מצאתי לא, דחוקה בטענה שמדובר למרות

בנסיבות מסוימות אפשר שבית המשפט לא יקפיד ע� " כי, נפסק זה בעניי'; המשיבה שמבקשת
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העותר בעניי� זה, כגו�, א� הפגיעה בצד שלישי מזערית, א� יש יסוד להניח כי אי� הוא מעוניי� 

כי אחד המשיבי� יציג באופ� מלא וטוב ג� את הטענות לטעו� לפני בית המשפט, או א� ברור 

, 403) 4( מח ,,,,ירושלי#ירושלי#ירושלי#ירושלי#    עיריתעיריתעיריתעירית    נגדנגדנגדנגד' ' ' ' ואחואחואחואח    לנדאולנדאולנדאולנדאו    עוזיעוזיעוזיעוזי    ככככ""""חחחח 1901/94 בג1( "הנוגעות לאותו צד ...

 נרחב פוטנציאליי# מציעי# למספר המכרז" פתיחת"ל הביאו במכרז השינויי#, בענייננו).  13 פסקה

, המכרז של העדכני הנוסח שמירת על העומדת המשיבה של שטענותיה הרי, זה דברי# במצב; יותר

 לגבי המשתתפי# השגות בדבר המשיבה דברי לנוכח ג# זאת, אלה מציעי# של עניינ# את משרתת

 המכרז לביטול עתירתה מכוונת אינה כי הבהירה העותרת כי, אציי' עוד. המקורי המכרז תנאי

 להחליש כדי יש בכ% וא&, המכרזי# ועדת והנמקת לדיו' במכרז השינויי# להבאת אלא, העדכני

  . נוספי# משיבי# בצירו& הצור% את, מסוימת במידה

  

   הס& בתנאי השינויי#

  

  . הרצוי המצב זה שאי' א& על, המכרז בתנאי שינויי# לערו% נית', אחת לא שנפסק כפי

  , נאמר בעניי' זה:  25.4.2007, בזק נ. מדינת ישראלבזק נ. מדינת ישראלבזק נ. מדינת ישראלבזק נ. מדינת ישראל    1847/06 עמ"מ  
ב

        
"...ראוי ורצוי הוא שעור% המכרז יגבש את תנאי המכרז באופ' שלא יצרי% עריכת שינויי# "...ראוי ורצוי הוא שעור% המכרז יגבש את תנאי המכרז באופ' שלא יצרי% עריכת שינויי# "...ראוי ורצוי הוא שעור% המכרז יגבש את תנאי המכרז באופ' שלא יצרי% עריכת שינויי# "...ראוי ורצוי הוא שעור% המכרז יגבש את תנאי המכרז באופ' שלא יצרי% עריכת שינויי# 
בה# לאחר הפרסו#, א% אי' להתעל# מכ% שלעתי# מתעורר צור% בעריכת שינויי# כאלה. בה# לאחר הפרסו#, א% אי' להתעל# מכ% שלעתי# מתעורר צור% בעריכת שינויי# כאלה. בה# לאחר הפרסו#, א% אי' להתעל# מכ% שלעתי# מתעורר צור% בעריכת שינויי# כאלה. בה# לאחר הפרסו#, א% אי' להתעל# מכ% שלעתי# מתעורר צור% בעריכת שינויי# כאלה. 


כ' אי' להתעל# מכ% כי הלי% אותנטי של השגות והבהרות כ' אי' להתעל# מכ% כי הלי% אותנטי של השגות והבהרות כ' אי' להתעל# מכ% כי הלי% אותנטי של השגות והבהרות כ' אי' להתעל# מכ% כי הלי% אותנטי של השגות והבהרות 


להבדיל ממשא ומת' מוסווה להבדיל ממשא ומת' מוסווה להבדיל ממשא ומת' מוסווה להבדיל ממשא ומת' מוסווה     

ל מתחרה פוטנציאלי מסוי# ל מתחרה פוטנציאלי מסוי# ל מתחרה פוטנציאלי מסוי# ל מתחרה פוטנציאלי מסוי# ופסול לצור% שיפור מעמדו שופסול לצור% שיפור מעמדו שופסול לצור% שיפור מעמדו שופסול לצור% שיפור מעמדו ש


יש לו יתרונות שאי' לבטל#. יש לו יתרונות שאי' לבטל#. יש לו יתרונות שאי' לבטל#. יש לו יתרונות שאי' לבטל#.     

במקרי# מסוימי# הוא עשוי לקד# את התחרות ולעודד משתתפי# פוטנציאליי# להגיש במקרי# מסוימי# הוא עשוי לקד# את התחרות ולעודד משתתפי# פוטנציאליי# להגיש במקרי# מסוימי# הוא עשוי לקד# את התחרות ולעודד משתתפי# פוטנציאליי# להגיש במקרי# מסוימי# הוא עשוי לקד# את התחרות ולעודד משתתפי# פוטנציאליי# להגיש 
הצעה. כמו כ' הוא מאפשר לעור% המכרז לאתר ולתק' טעויות ופגמי# שנפלו בנוסח הצעה. כמו כ' הוא מאפשר לעור% המכרז לאתר ולתק' טעויות ופגמי# שנפלו בנוסח הצעה. כמו כ' הוא מאפשר לעור% המכרז לאתר ולתק' טעויות ופגמי# שנפלו בנוסח הצעה. כמו כ' הוא מאפשר לעור% המכרז לאתר ולתק' טעויות ופגמי# שנפלו בנוסח 

שינוי תנאי המכרז שינוי תנאי המכרז שינוי תנאי המכרז שינוי תנאי המכרז     ). השאלה א#). השאלה א#). השאלה א#). השאלה א397397397397#המכרז בשלב מוקד# (ראו דקל, מכרזי#, כר% ראשו', המכרז בשלב מוקד# (ראו דקל, מכרזי#, כר% ראשו', המכרז בשלב מוקד# (ראו דקל, מכרזי#, כר% ראשו', המכרז בשלב מוקד# (ראו דקל, מכרזי#, כר% ראשו', 
לאחר פרסומו וטר# הגשת ההצעות פוגע בעקרונות של שוויו' ותחרות הוגנת תלויה לאחר פרסומו וטר# הגשת ההצעות פוגע בעקרונות של שוויו' ותחרות הוגנת תלויה לאחר פרסומו וטר# הגשת ההצעות פוגע בעקרונות של שוויו' ותחרות הוגנת תלויה לאחר פרסומו וטר# הגשת ההצעות פוגע בעקרונות של שוויו' ותחרות הוגנת תלויה 
במידה רבה באופ' שבו התנהל עור% המכרז לגבי אותו השינוי. המתווה הרצוי בהקשר במידה רבה באופ' שבו התנהל עור% המכרז לגבי אותו השינוי. המתווה הרצוי בהקשר במידה רבה באופ' שבו התנהל עור% המכרז לגבי אותו השינוי. המתווה הרצוי בהקשר במידה רבה באופ' שבו התנהל עור% המכרז לגבי אותו השינוי. המתווה הרצוי בהקשר 
זה, ככל שנית' לגבשו בקווי# כלליי#, הוא כי יש מקו# לאפשר לכל מי שרכש את מסמכי זה, ככל שנית' לגבשו בקווי# כלליי#, הוא כי יש מקו# לאפשר לכל מי שרכש את מסמכי זה, ככל שנית' לגבשו בקווי# כלליי#, הוא כי יש מקו# לאפשר לכל מי שרכש את מסמכי זה, ככל שנית' לגבשו בקווי# כלליי#, הוא כי יש מקו# לאפשר לכל מי שרכש את מסמכי 

עור% המכרז ולבקש הבהרה לגבי האמור בה# או א& להשיג על תנאי עור% המכרז ולבקש הבהרה לגבי האמור בה# או א& להשיג על תנאי עור% המכרז ולבקש הבהרה לגבי האמור בה# או א& להשיג על תנאי עור% המכרז ולבקש הבהרה לגבי האמור בה# או א& להשיג על תנאי המכרז לפנות אל המכרז לפנות אל המכרז לפנות אל המכרז לפנות אל 
מתנאיו, ובלבד שעשה כ' בתו% זמ' סביר לפני המועד האחרו' שנקבע להגשת ההצעות. מתנאיו, ובלבד שעשה כ' בתו% זמ' סביר לפני המועד האחרו' שנקבע להגשת ההצעות. מתנאיו, ובלבד שעשה כ' בתו% זמ' סביר לפני המועד האחרו' שנקבע להגשת ההצעות. מתנאיו, ובלבד שעשה כ' בתו% זמ' סביר לפני המועד האחרו' שנקבע להגשת ההצעות. 
תשובתו של עור% המכרז לפנייה כזו מ' הראוי שתובא לידיעת# של כלל המשתתפי# תשובתו של עור% המכרז לפנייה כזו מ' הראוי שתובא לידיעת# של כלל המשתתפי# תשובתו של עור% המכרז לפנייה כזו מ' הראוי שתובא לידיעת# של כלל המשתתפי# תשובתו של עור% המכרז לפנייה כזו מ' הראוי שתובא לידיעת# של כלל המשתתפי# 

נראה כי מ' הראוי לית' לה נראה כי מ' הראוי לית' לה נראה כי מ' הראוי לית' לה נראה כי מ' הראוי לית' לה     הפוטנציאליי# במכרז, וככל שיש בה משו# שינוי תנאי המכרזהפוטנציאליי# במכרז, וככל שיש בה משו# שינוי תנאי המכרזהפוטנציאליי# במכרז, וככל שיש בה משו# שינוי תנאי המכרזהפוטנציאליי# במכרז, וככל שיש בה משו# שינוי תנאי המכרז
פומבי באופ' שיאפשר ג# למי שלא רכש את מסמכי המכרז עד אותו שלב לשקול הא# פומבי באופ' שיאפשר ג# למי שלא רכש את מסמכי המכרז עד אותו שלב לשקול הא# פומבי באופ' שיאפשר ג# למי שלא רכש את מסמכי המכרז עד אותו שלב לשקול הא# פומבי באופ' שיאפשר ג# למי שלא רכש את מסמכי המכרז עד אותו שלב לשקול הא# 


397397397397נוכח השינוי ברצונו להשתת& בו (ראו: דקל, מכרזי#, כר% ראשו', נוכח השינוי ברצונו להשתת& בו (ראו: דקל, מכרזי#, כר% ראשו', נוכח השינוי ברצונו להשתת& בו (ראו: דקל, מכרזי#, כר% ראשו', נוכח השינוי ברצונו להשתת& בו (ראו: דקל, מכרזי#, כר% ראשו', 


; שמואל ; שמואל ; שמואל ; שמואל 396396396396 , , , ,513513513513

259259259259, , , , 200200200200הרציג דיני מכרזי# כר% ב הרציג דיני מכרזי# כר% ב הרציג דיני מכרזי# כר% ב הרציג דיני מכרזי# כר% ב 


        " " " " )מהדורה שנייה, תשס"ב).((מהדורה שנייה, תשס"ב).((מהדורה שנייה, תשס"ב).((מהדורה שנייה, תשס"ב261261261261    .((
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 טרחה המשיבה טרחה תחילה. המשיבה של התנהלותה על ביקורת למתוח שלא קשה, בענייננו, אכ'

 מתווה של הקודמת במתכונת שינויי# לערו% צור% יש כי החינו% מינהל את לשכנע מועטה לא

 הרכב מכלי 80% שברשותו יחיד קבל' ההסעות את יבצע לפיה#, ס& תנאי בקביעת ההסעות

 הפוטנציאליי# המציעי# בפני זו עמדתה את וציינה חזרה א& המשיבה. ההסעות לביצוע הנדרשי#

 מינהל ע# חוזרת היוועצות לאחר, המכרז של היש' למתווה החזרה. שהתקיימה ההבהרות בישיבת

 המשיבה כי מתחילה ראוי והיה, שנקבעו המקוריי# הס& מתנאי נסיגה בבחינת היתה, בעיריה החינו%

  . תחילה במחשבה מעשה סו& בבחינת עמדתה תכלכל

  

 תנאי את המשיבה שינתה שמא לחשוש יש כי, העותרת טענת לקבלת מקו# רואה אני אי', זאת ע#

  . ראויה הנמקה וללא, ש# עלו# גור# ע# להיטיב פסול רצו' מתו% הס&

  

 פני# במשוא נגועי# המשיבה מעשי כי, ראיה תחילת או ראיה כל הציגה לא העותרת כי לציי' יש

" ערכה" המשיבה כי הסתמית לטענה ראיה כל ג# אי'. המכרז את להטות, חלילה רצו' מתו% פסול

  . לצרכיה בהתא#, ההבהרות ישיבת פרוטוקול את

 שהתקבל המשוב עקב נוצרו הס& תנאי שינוי ביסוד שעמדו המניעי# כי בתשובתה פרטה המשיבה

 השינויי#. למכרז לגשת, הס& תנאי נוכח, מעשית יכולת אי על שהשיגו, פוטנציאליי# ממציעי#

 מציעי# של להשתתפות# פתח פתחו 
 המקורי למכרז שקדמה למתכונת בהתא# 
 הס& בתנאי

 על התקבלה התנאי# לשינוי ההחלטה. במכרז להשתת& מציעי# של יכולת# הצרתל ולא, נוספי#

 למציעי# הודעו הס& בתנאי השינויי#. החינו% מינהל ע# היוועצות לאחר, העיר ראש דעת

 עד ההצעות להגשת הארכה וניתנה, העדכני המכרז במסגרת, 27.7.2017 ביו# בכתב הפוטנציאליי#

  . 8.8.2017 יו#

 היא כי ההצעות לקבלת ההזמנה תנאי בי'  מתחילה קבעה המשיבה כי, זה בעניי' לציי' למותר לא

 במסמכי ותיקוני� שינויי� להכניס, המכרז להגשת האחרו� למועד קוד� עת בכל רשאית"

 מפרוטוקול ג# עלה, בנוס&). 7.2 סעי&( ..."המשתתפי� לשאלות בתשובה או ביוזמתה, המכרז

 המציעי# פניות פי על שינויי# לשקילת פתח השאירה המשיבה כ"ב כי ההבהרות ישיבת

 לא, המקורי המכרז פי על הס& תנאי על העמידה שחר&, זו בישיבה שהובהר ומכא', הפוטנציאליי#

 מינהליי#( מ"עת במסגרת שנדונו דומות לנסיבות השוו. (שינויי# הכנסת אפשרות על הגולל נסת#


י# (41061
12

החינו%החינו%החינו%החינו%    משרדמשרדמשרדמשרד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לעול#לעול#לעול#לעול#    גשרגשרגשרגשר    טיוליטיוליטיוליטיולי 14


  .)08.02.2015, ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת    
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 הס& בתנאי שבוצעו השינויי#. והשקיפות התחרות, השוויו' בעקרונות לעמוד הרשות מכרזי על

 המשתתפי# מעגל את לפתוח המשיבה של ברצונה תולדת# כי, להשתכנע נית' אול#, ער% קלי אינ#

 את להוזיל והאפשרות תחרות קיו# על שהכביד, תחילה שהוצב הגבוה הר& את ולבטל, במכרז

 ושאלות השגות בעקבות אלא, במחשכי# התקבלה לא המשיבה של החלטתה.  ההסעות עלויות

 תו%, בעיריה המקצועיי# הגורמי# ע# היוועצות ולאחר, במכרז התחרות פתיחת בעניי' שעלו

  .  להגשת' המועד והואר%, ההצעות שהוגשו לפני, השינויי# של פרסומ#

 תנאי אות# למעט שכ', לחלוטי' חדש במכרז למעשה מדובר כי, העותרת טענת לקבל אי', בנוס&

 במתווה שמדובר הרי, יותר גבוה מציעי# למספר להביא והעשויי#, הקוד# למכרז ביחס שהוקלו ס&

 הגשת מונע אינו, ומיוחדי# רגילי# חינו% למוסדות ההסעות ופיצול, המקורי במכרז שנקבע ההסעות

 שהעלתה ההסתמכות טענת כי, לציי' יש עוד. המכרז חלקי לשני, ומציע מציע כל של הצעות

 לשחקני# מצומצ# יהא למכרז המרו1 כי, יכולותיה נוכח ציפתה העותרת כי משמעה, העותרת

 קבלת לאחר בעינו יישאר המצב כי קנויה זכות כל העותרת בידי היתה לא ואול#, בלבד בודדי#

  . שטענה כפי, הס& תנאי משינוי נפגעה כיצד הראתה לא העותרת כי, לציי' יש עוד. ההשגות

  

  המכרזי# ועדת

  

 להגשת האחרו' המועד חל& בטר# א&, הס& בתנאי השינוי לעניי' החלטה כל כי טוענת העותרת

 מ"תכ להוראות העותרת כ"ב מפנה זה בעניי'. המכרזי# ועדת ידי על להתקבל צריכה היתה, ההצעות

 המועד חל$ לא עוד כל המכרז תנאי את לשנות רשאית תהיה מכרזי� ועדת" לפיה' 7.4.06

); 2.9 סעי&( ..."הועדה בפרוטוקול יתועדו השינוי על ההחלטה נימוקי. ההצעות להגשת האחרו�

 בה, הגליל כוכב בפרשת בחיפה מנהליי# לענייני# המשפט בית החלטת על העותרת מסתמכת עוד

 ד' שהמחבר הג#, 68 עמוד, שני חלק, מכרזי#, דקל עומר של בספרו הנאמר על ג# בהתבסס( נקבע

 העיריות תקנות מכוח ולא המכרזי# חובת בדבר תקנות של מכוח' הפועלת מכרזי# בועדת

 בחוסר ניתנה, הס& תנאי להחמרת הרשות ידי על מקרה באותו שהתקבלה ההחלטה כי)), מכרזי#(

  . המכרזי# ועדת ידי על התקבלה שלא כ% משו# היתר בי', סמכות
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 של מעורבותה; 1987 
ח"תשמ), מכרזי#( העיריות תקנות פי על מתנהלי#, בעיריות המכרז הליכי

 חובת תקנות הוראות פי על המתנהלת מזו במהותה שונה העיריה תקנות פי על המכרזי# ועדת

 על; 1992
 ב"תשנ, המכרזי# חובת בחוק כמשמעו ציבורי גו& על החלות, 1993
 ג"תשנ, המכרזי#

 המשפטי היוע1, ל"המנכ ובה# ביצוע אנשי המכרזי# בועדת משמשי#, המכרזי# חובת תקנות פי

); א8 סעי&( המכרז הליכי כל את מלווה המכרזי# ועדת); 8 סעי&( מטעמ# מי או המשרד וחשב

  ). 21 סעי&( המתאימה ההצעה בחירת בעניי' המחליטה היא המכרזי# ועדת

 אוחזי# שאינ# – המועצה חברי מבי' המכרזי# ועדת מתמנית), חדש נוסח( העיריות פקודת פי על

 של תפקידה, לפקודה 148 סעי& פי על.  פוליטית זיקה בעלי א& והינ# מקצועיי# ביצוע בתפקידי

 ראש לפני ולהמלי% מכרז פרסו� בעקבות לעיריה המוגשות מחירי� הצעות לבדוק" הועדה

 המלצת את לדחות רשאי העיריה ראש; ..."לאישורו ראויה הועדה שלדעת ההצעה על העיריה

  . הועדה המליצה לא עליה אחרת הצעה לאשר או הועדה

 האחראי הוא, כ% לצור% שהסמי% מי או העיר ראש), מכרזי#( העיריות לתקנות 10 
ו 9 סעיפי# פי על

 ועדת של תפקידה עיקר. המכרז תנאי בה#, המכרז מסמכי המצאת ועל הפומבי המכרז פרסו# על

 בהליכי# ה#), לתקנות 8 סעי&, זוטא במכרז בחוק הקבועי# בהיבטי# לטיפול בנוס&( המכרזי#

 נקבע בנוס&). לתקנות 15
22 סעיפי#( המוגשות בהצעות והדיו', המכרז תיבת לפתיחת הנלווי#

 וראש כ% על החליטה המכרזי# ועדת א# מכרז לבטל רשאית העיריה כי, לתקנות) א( 23 בסעי&

  .החלטתה את אישר העיריה

  

, המכרזי# תיבת נפתחת בו בשלב רק מתכנסת המכרזי# ועדת כי, בתשובתה ציינה המשיבה כ"ב


 כי, דומה ברוח נאמר ואכ'   

    ובי'ובי'ובי'ובי'    ופרסומוופרסומוופרסומוופרסומו    מסמכיומסמכיומסמכיומסמכיו    הכנתהכנתהכנתהכנת, , , , למכרזלמכרזלמכרזלמכרז    לצאתלצאתלצאתלצאת    ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה    הלי%הלי%הלי%הלי%    בי'בי'בי'בי'    הפרדההפרדההפרדההפרדה    קיימתקיימתקיימתקיימת""""
    בידיבידיבידיבידי    מסורמסורמסורמסור    הראשו'הראשו'הראשו'הראשו'    ההלי%ההלי%ההלי%ההלי%. . . . במכרזבמכרזבמכרזבמכרז    הזוכההזוכההזוכההזוכה    עלעלעלעל    וההמלצהוההמלצהוההמלצהוההמלצה    ההצעותההצעותההצעותההצעות    בחינתבחינתבחינתבחינת    הלי%הלי%הלי%הלי%

    הואהואהואהוא    הרשותהרשותהרשותהרשות    ראשראשראשראש    דברדברדברדבר    שלשלשלשל    ובעיקרוובעיקרוובעיקרוובעיקרו, , , , המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומית    ברשותברשותברשותברשות    הביצועיי#הביצועיי#הביצועיי#הביצועיי#    הגורמי#הגורמי#הגורמי#הגורמי#
    פומביפומביפומביפומבי    ממכרזממכרזממכרזממכרז    כפטורהכפטורהכפטורהכפטורה    ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות    שלשלשלשל    סיווגהסיווגהסיווגהסיווגה    עלעלעלעל    אואואואו    במכרזבמכרזבמכרזבמכרז    הצור%הצור%הצור%הצור%    עלעלעלעל    המחליטהמחליטהמחליטהמחליט

    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , אות#אות#אות#אות#    ומאשרומאשרומאשרומאשר    המכרזהמכרזהמכרזהמכרז    מסמכימסמכימסמכימסמכי    הכנתהכנתהכנתהכנת    עלעלעלעל    המורההמורההמורההמורה    הואהואהואהוא. . . . בכללבכללבכללבכלל    ממכרזממכרזממכרזממכרז    אואואואו
    ועדתועדתועדתועדת. . . . ההצעותההצעותההצעותההצעות    שקלולשקלולשקלולשקלול    ואופ'ואופ'ואופ'ואופ'    הס&הס&הס&הס&    תנאיתנאיתנאיתנאי    בעניי'בעניי'בעניי'בעניי', , , , בה#בה#בה#בה#    הקבועי#הקבועי#הקבועי#הקבועי#    התנאי#התנאי#התנאי#התנאי#

    בשלבבשלבבשלבבשלב. . . . המכרזי�המכרזי�המכרזי�המכרזי�    תיבתתיבתתיבתתיבת    פתיחתפתיחתפתיחתפתיחת    שלבשלבשלבשלב    לאחרלאחרלאחרלאחר    רקרקרקרק    תפקידהתפקידהתפקידהתפקידה    אתאתאתאת    מתחילהמתחילהמתחילהמתחילה    המכרזי�המכרזי�המכרזי�המכרזי�
    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה, , , , להלהלהלה    שנקבעושנקבעושנקבעושנקבעו    הפרמטרי�הפרמטרי�הפרמטרי�הפרמטרי�    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ההצעותההצעותההצעותההצעות    אתאתאתאת    לבחו�לבחו�לבחו�לבחו�    הועדההועדההועדההועדה    נדרשתנדרשתנדרשתנדרשת    זהזהזהזה
        ." ." ." ." המכרזהמכרזהמכרזהמכרז    במסמכיבמסמכיבמסמכיבמסמכי    מטעמומטעמומטעמומטעמו    אואואואו    הרשותהרשותהרשותהרשות    ראשראשראשראש    ידיידיידיידי    עלעלעלעל

 ההדגשות; 219 עמוד, שני חלק, ועתיד עבר – מקומי שלטו' דיני, זינגר שלו#(
  ).הוספו
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 שינוי בדבר,  העיר ראש באמצעות, המשיבה החלטת כי הטענה את מקבל אני אי', אלה נסיבות נוכח

 כ% בשל, סמכות בחוסר התקבלה, בעיריה המקצועיי# בגורמי# נוע1 העיר שראש לאחר, הס& תנאי

 כי, ג# סבור אני אי'. עסקינ' שבו בשלב התנאי# בשינוי דנה לא עצמה העירונית המכרזי# שועדת

 ועדת סמכויות את המסדירות המפורשות ההוראות נוכח, זה בעניי' העיריות בתקנות לקונה קיימת

 לשינוי מקו# יש א# שההחלטה הרי, המכרזי# ועדת של במהותו המייע1 מעמדה לנוכח; המכרזי#

 ומשפסק, לאו א# ובי' הועדה בכ% דנה היתה א# בי', העיר ראש של בסמכותו, ממילא נתונה התנאי#

 שיש פג# התנאי# שינוי על ההחלטה קבלת בדר% לראות שאי' הרי, שהוכח כפי, בעניי' העיר ראש

 והבלתי המפליגי# השינויי# כי, נקבע ,הגליל כוכב בפרשת. ההחלטה לביטול להביא כדי בו

 לבטל צור% והתקיי#, המקורי המכרז של לביטולו למעשה הביאו, מקרה באותו הס& בתנאי מידתיי#

, מקו# מכל. העיריות לתקנות 23 סעי& פי על לסמכותה בהתא# המכרזי# ועדת בהחלטת המכרז את

 לדו' המכרזי# ועדת של התכנסותה אי בשל פג# נפל העותרת של בעניינה כי, כאמור סבור אני אי'

  .הס& בתנאי

  

  ההסעה וקווי התמחור

  

 מהעובדה לבד. ההסעה מסלולי מבי' שניי# בתמחור להתערב יש כי העותרת טענת את מקבל אני אי'

 בידי שאי' הרי, קודמות בשני# לה ושולמו העותרת ע# שסוכמו מהמחירי# נופל זה תמחור כי

 בחוסר נגוע,  החדש המכרז במסגרת, חוזרות בדיקות לאחר, המשיבה שעשתה החישוב כי לקבוע

  .שנעשה בתחשיב תתערב זו ערכאה כי צור% כדי עד סבירות

 להזמנה 1.2.1 סעי& הוראת העותרת של לצידה שעומדת הרי, הזעיר האוטובוס סוגי לקביעת באשר

 שעניי' המשיבה על חזקה ".הנדרש ז.צ.הא סוג" מסלול כל ליד יצוי' לפיה, מחירי# הצעות לקבלת

  . תיקונו על יבוא זה

  

  דבר של סופו

  

  . לפיכ% נדחית והיא, העתירה לקבלת מקו# מצאתי לא

  

  . בהוצאותיו צד כל יישא, המכרז בהליכי המשיבה להתנהלות לב בשי#
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  , ויועבר לצדדי#. בהעדר הצדדי# ),2017אוגוסט  13( כ"א אב תשע"זית' היו#,  נ
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