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  זרכמב תופתתשה ענומה ףס יאנת לע –"על מכרזים" 
 יחכונה ןלבקה/םיתורישה קפס לש

 
מטעמים , שירותים לעורך המכרז ברציפותתקופה ארוכה השתתפות במכרז של מי שסיפק  המונעתנאי סף אם ה

תנאי  ינוה – בשוק הרלוונטי ועידוד התחרות והפיקוח טוהר המידות, העלאת רמת השירותים על של שמירה

 ?סף לגיטימי וענייני

 

סודקסו שירותים באתרים  9246-10-17 מ"עתבמסגרת בחיפה  ית המשפט לעניינים מנהלייםבדלעיל, דן בשאלה 

 .בחיובעל כך  השיבו( 5.11.2017)פורסם בנבו  עסקיים ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

 

משרתים  ,יינייםכי תנאי סף במכרז צריכים שיהיו ענ ,כלל ידוע הואנאמר כי  ,יבותיופסק הדין ונס אודותטרם נרחיב 

והגבלה זו  חופש העיסוקמגבילים את  ,מהותםתנאי סף מעצם  .והמכרז ומהות יז ומתחייבים מאופאת תכלית המכר

 .ככל שתנאי הסף עומדים במגבלות שבדין ,להגבלה סבירהנחשבת 

 

ק את לספחולק שיש ביכולתו אין אשר  ףוגסביר לפסול השתתפות במכרז של האם  ,ליעלש םיללכל סחייתהב

בשל שיקולים מערכתיים "חוץ  בהתאם לדרישותיהואין חולק שהרשות תקבל את השירותים  הנדרשים השירותים

 ?הפולחתה ןורקעב םרוקמ רשא לכאורה מכרזיים"

 

ניסוח תנאי סף מעין אלו צריך  כי ,יחד עם זאת נאמר .חיוביתזו היא  לשאלה תשובהנדמה שה ,לאור האמור בפסק הדין

מכרזים של חברת החשמל בפסק הדין כפי שעשתה ועדת ה ,תוך נימוקים רחבים ועניינים ,משורהדקדקנות וביעשה ביש

בספק הנוכחי )ככל להשיג את המטרות של תנאי הסף בדרכים אחרות שאינן פוגעות בהכרח  םדוקותוך ניסיון  כאמור

 .מו(עשהרשות שביעת רצון מההתקשרות 

 

 :פסק הדין

דיה במספר פרסמה מכרז פומבי למתן שירותי הסעדה לעוב"( מלחברת החש)להלן: " בע"מ חברת החשמל לישראל

  "(.המכרזאתרים המופעלים על ידה )להלן: "

 

החשמל את השירותים מושא סיפקה לחברת  "(העותרת)להלן: " סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל בע"מחברת 

 מכרז לאורך כל אותן שנים. מכרז אחר תופיצרלאחר שזכתה ב ,שנים 20-ך קרוב למשהמכרז 

 

נכון למועד שמשתתף אשר מספק לחברת החשמל את השירותים  אחד מתנאי הסף במכרז נוסח על דרך השלילה וקבע

שנים  7השירותים והעניק את  גם בהתקשרות הקודמת, ואשר סיפק לחברת החשמל את השירותים הגשת ההצעות

  יהא רשאי להגיש הצעה במכרז.לא  – רצופות לפחות
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לעניינים הגיש ספק הארוחות הנוכחי עתירה לבית המשפט  ,ליך ההבהרות למכרזבמסגרת המשלא שונה תנאי הסף 

 ת הבאות:טענומנהליים בחיפה ובמסגרתה טען את ה

 

  .חברת החשמל מצרכיחורגת  הגבלת רצף ההתקשרויות .1

 .של המכרז מאופיו ומהותוחורגת  הגבלת רצף ההתקשרויות .2

מסוגלת להמשיך ולהעניק את השירותים נשוא המכרז באופן מיטבי ומבלי לפגוע ברמת המקצועיות  העותרת .3

 הנדרשת, כפי שעשתה עד היום. 

, פוגע בעקרון השיוויון, בחופש העיסוק, אינו סביר, ותכליתו יםתנאי הסף אינו משרת את תכליות דיני המכרז .4

 פגיעה בעותרת בלבד.

ם של חברת החשמל ביחס החלטת ועדת המכרזינסמך על תוך שהוא  ,בית המשפט דחה את העתירה ואת טענות העותרת

 :(ןידה קספמ םיטטוצמ םקלח) נימוקי ועדת המכרזים של חברת החשמל , בקצרה, עיקריואלו היו .1לתנאי הסף

 

בדבר התקשרויות ברצף, תניע קבלנים חדשים יתכן והמגבלה י ,ועדת המכרזיםלטענת  – פתיחת השוק לתחרות .1

את התחרותיות והשוויון המהותי באזור, ו"לנטרול"  תרהגבל איבת ,עד כהלא השתתפו להשתתף במכרזים בהם 

היתרון המובנה שקיים בידיהם של קבלני הסעדה ותיקים, הפועלים במשך שנים רצופות באותם אזורים, בהכירם 

 ים הייחודיים בכל אזור ואזור. את "תנאי השטח" והמאפיינ

 

היכרות זו, יכול וגם מאפשרת לקבלן הוותיק באזור להגיש במכרזים )המאופיינים בסעיפים רבים( הצעות 

אופטימליות מבחינתו )בהכירו היטב את מאפייניה הספציפיים של ההתקשרות ויישומה בפועל(, ולזכות במכרזים 

, דבר אשר עשוי להוות "אפקט מצנן" להשתתפותם של קבלנים לביצוע השירות באותם אזורים פעם אחר פעם

 .נוספים

 

 כרוך להיות עלול זה מהלך אם גם קצובה, לתקופה אחת בהחלפת ספקים יימת תועלתק - מבחינת בקרה ופיקוח .2

 ,קטיעת רצף ההתקשרות הארוכה עם קבלני הסעדה באתרים/מרחבים גאוגרפיים מסוימיםלארגון.  נוספת בעלות

דה ולהקפדה על דרישות הביצוע של החברה, מצדם של הקבלנים, ותסייע במניעת תתרום לאכיפת נהלי העבו

מוביל  ,שנים 10מצב בו אותו קבלן מספק את השירות במשך . שחיקת מנגנוני הבקרה ובהקפדה על טוהר מידות

ת ועם הגורמים השונים. מצב זה, מטבע הדברים, עשוי ליצור להיכרות טובה מאוד של הקבלן עם המערכ

 .דילמותהמעוררות קשיים ו"רגישות" סיטואציות 

 

מידתי, אשר מאזן כראוי בין המטרות והתכליות סף מדובר בתנאי  - מידתיות תנאי הסף והרלוונטיות שלו למכרז .3

ל דיני המכרזים והמשפט המינהלי, כגון עקרון השוויון, עקרון התחרותיות העומדות בבסיסו, לבין עקרונות יסוד ש

)א(  ההוגנת, חופש העיסוק של המציעים ועקרונות כלליים של המשפט המינהלי. התנאי עומד במבחני המידתיות

האמצעי המידתי ביותר  מתקיים קשר בין התנאי לבין המטרות שחברת החשמל מבקשת להשיג; )ב( התנאי מהווה

                                                
  הגוף האחראי על קביעת תנאי הסף היא ועדת המכרזים. 1993 - תשנ"ג ותקנות חובת המכרזים 1992 - בגופים עליהם חל חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1
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ת לצורך הגשמת המטרות העומדות לנגד עיניה של חברת החשמל; )ג( מתקיים יחס ראוי בין פגיעה אפשרי

 בזכויותיהם של קבלני ההסעדה לבין התועלות הצומחות מהחלת התנאי בענייננו.

 

ברת החשמל ביחס ועדת המכרזים של חברת חשמל כללה שיקולים נוספים ובחינה של הפגיעה הכלכלית בחהחלטת 

 ליתרונות של תנאי הסף והתייחסה למכלול ההיבטים המכרזיים והחוקתיים של הכללת תנאי הסף כאמור במכרז.

 

 .הב ברעתהל ותנווכב ןיאש הריבס הטלחהב רבודמ יכ עבקו םיזרכמה תדעו תטלחה תא ץמיא טפשמה תיב ,ליעל רומאכ

 

 :סיכום

 

לסוגיה הספציפית בה היא עוסקת רק אך ואינו מצומצם  הדעת של רשות מנהלית שיקולהתחתונה ניתן לומר כי בשורה 

לשקול שיקולים רלוונטיים אחרים גם בראייה  ,ואולי אף החובה ,את האפשרות בידיהש וי (יתדוקנ זרכמ תכירע תמגודכ)

  .בכללים הקבועים בפסיקה לעניין זהויעמדו  ובלבד שאלו ינומקו כנדרש, יהיו סבירים של הרשותמערכתית  ללכ

 

 

 

 .david@aradv.co.il:לכתובת בדוא"ל אלינו לפנות או  כאן בלחיצה אלינו לפנות ניתן הבהרות או לשאלות
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