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 הנדרשים בתנאי הסף על השלמות מסמכים  –"על מכרזים" 
 "קונסטיטוטיבי"למסמך ה "דקלרטיבימסמך ה"הין ב

 
מטבע  .הינה סוגיה המגיעה לפתחם של עורכי מכרזים חדשות לבקרים זמשתתפים במכרסוגיית השלמת מסמכים מ

ששאלות  הרי ,להטעותלעיתים מחד מועדים לטעויות ומאידך מנסים  מגישי הצעות הם "בני אדם"הדברים ובהינתן ש

 על ההליך המכרזי של אותו חוסר השפעת ההשלמהו, השפעת החוסר של מסמך/ים חסר/ים מהות ההשלמהל הנוגעות

מסמכים ל הליך השלמות מעט כל הליך מכרז וככדרך קבע  הן שאלות המלוות ,וכיו' החוסרים כמות, י המכרזיםודינ

 .במסגרתו

 

בראי עת"מ זאת  למכרז מתנאי הסף מסמכים הנדרשים כחלק להשלמתביחס  על אחד הכללים הבסיסייםבעלון זה נפרט 

  .1(21.12.17 ,)פורסם בנבו יעל תכנה ומערכות בע"מ נ' שירות בתי הסוהר 17-09-46947)מרכז( 

 

)למשל  במכרז במאמר מוסגר יצוין כי מניסיוננו אין זה נכון )או אפשרי( לקבוע כללים נוקשים ביחס להשלמות מסמכים

, (אינם עומדים במבחן הסבירות "טכני" ניתן להשלמהכלל הקובע שאין אפשרות לביצוע השלמות או כלל גורף שכל מסמך 

יחד עם  אינה יכולה להיות מנותקת ממכלול הנסיבות של המכרז הנקודתי.  ,וכי ההחלטה לגבי עצם ההשלמה ומהותה

יכולים בהחלט  בעלון זה, רחיב, לרבות הכלל עליו נששמירה על כללי אצבע ועקרונות דיני המכרזים אנו כן סבורים זאת,

    לסייע לעורך המכרז ו/או ועדות המכרזים בכל הנוגע לסוגיית השלמת המסמכים כאמור.

 

)להלן: רסם שירות בתי הסוהר ישפמכרז פומבי להקמה ותחזוקה של תשתית מחשוב ארגונית ב  עוסקפסק הדין הנ"ל 

ועליו  כרזמבולפיו על המציע להיות הנציג המאושר והמוסמך לשיווק מוצרים רלוונטיים  תנאי סףנקבע במכרז . "(המכרז"

משתי אחת  "(מטריקס)להלן: " אי טי בע"מחברת מטריקס  למכרז הוגשו שתי הצעות, כנה בתוקף.תוה אישור יצרןלצרף 

)להלן:  ה ומערכות בע"מיעל תכנחברת  –המציעה השנייה  ,כמקובל במחוזותינו .הוכרזה כזוכה במכרז -במכרז  המציעות

העלתה העותרת טענות שונות  במסמכיה של מטריקס. לאחר עיון ההצעה הזוכההגישה בקשה לעיין במסמכי "( העותרת"

בתגובה פנה שירות בתי  .בתנאי הסף אישור יצרן כנדרשלא צורף להצעה  אחת מהטענות היתה כי ,כנגד הצעת מטריקס

)המועד  18.9.17, חברת מטריקס המציאה אישור יצרן מיום החסר להשלים את אישור היצרן בבקשההסוהר למטריקס 

 .(2017האחרון להגשת הצעות במכרז היה ככל הנראה בחודש יולי 

 

נו דהיי – דקלרטיבי מסמךהיה האם אישור היצרן הינו  ביחס לאישור היצרן כאמור והשלמתו בין הצדדיםהמחלוקת סלע 

או  (העתק הרישיוןלהוכחת קיומו שהיה קיים אך לא צורף )כגון רישיון נהיגה  מסמך שמטרתו להצהיר על מצב קיים

)כגון: רישיון עסק שניתן לאחר המועד  המייצר מציאות שלא היתה קיימת קודם לכןמסמך  – מסמך קונסטיטוטיבי

הרי שהתשובה  ,. בהינתן שעל המציעים לעמוד בתנאי הסף למכרז במועד האחרון להגשת הצעותהאחרון להגשת הצעות(

 אם לאו. - מטריקס עומדת בתנאי הסף למכרזחברת האם  הינה מכרעת לשאלהלשאלה זו 

 

 

 

                                                
 .זה נעסוק בעלון "על מכרזים" הבאבעניין  –פסק הדין עוסק בעניין "הסתייגויות" של מציע במכרז  עיקרו של 1
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 מציעים בתנאי הסף למכרז:  ם שלשל בחינת עמידת למרכיבי הבסיסזר בית המשפט חבדיונו בסוגיה דלעיל, 

 

 .הדרישה המהותית שבתנאי הסף מהיזה עוסק בשאלה מרכיב  – יהמרכיב המהות .1

 .במי צריך להתקיים המרכיב המהותי?מרכיב זה עוסק בשאלה  –  הפרסונליהמרכיב  .2

באילו ראיות ניתן להוכיח את התקיימותו של המרכיב המהותי מרכיב זה עוסק בשאלה  –   הראייתיהמרכיב  .3

 : מהן האסמכתאות הנדרשות להוכיח עמידה בתנאי הסף.במרכיב הפרסונלי. או בשפה פשוטה יותר

 

הצעות ה, דהיינו במועד האחרון להגשת במרכיב המהותי והפרסונלי שבתנאי הסףמטריקס עמדה כי בית המשפט מצא 

אישור  לדידו של בית המשפט .המוצרים שהציעה במסגרת המכרזהנציג המאושר והמוסמך לשיווק  היתה  עצמה היא

 ,גם קודם לכן שהיההעיד על מצב קיים  ,היצרן, הגם שמועד עריכתו היה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

  .לרבות במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 

אמור ולכן אי צירוף האישור כ אינו יוצר מציאות חדשה שלא היתה קיימת קודם לכןאישור הלדידו של בית המשפט 

אין מדובר בהקלה שניתנה למטריקס ביחס לעמידה בתנאי הסף ואין ו, בעקרון השוויון ולא פגע ,והשלמתו המאוחרת

 .הזינוק המשותף" מדובר בפגיעה "בקו

 

נו כי לעיתים השלמת מסמכים בתנאי סף או השלמת יעל אף האמור בפסק הדין, מצאנו לנכון להעיר את תשומת לב קורא

ויש לבחון כל מקרה ומקרה בהתאם למהות ההשלמה  גוע בעקרון השוויוןבנסיבות מסוימות לפ ותעלול ,מסמכים טכניים

  .ומכלול הנסיבות

 

 :כללי אצבע להשלמת מסמכים במכרז

מהותי פגם  מהוות שאופיין או סוגן אין מניעה לבצע השלמות של מסמכים טכניים ובלבד שאין מדובר בהשלמות  -

נות למציעים בבקשה להשלמת לפ)כהסמכה כללית( את עורך המכרז  עדת המכרזים תסמיךושומומלץ  .בהצעה

 מסמכים טכניים כגון: אישור ניכוי מס במקור, ניהול ספרים, תעודות התאגדות וכיו'.

של נסיבות החוסרים ומהותם וכן בדיקה יסודית  בחינה תוך  ,ורהשלהיעשות במ השלמות מסמכים בתנאי הסף על  -

 אם השלמתם פוגעת בעקרון השוויון.ה

, מבחן אחד לבדיקת החלק הראייתי בתנאי הסף הבין מסמך דקלרטיבי לבין מסמך קונסטיטוטיבי הינהאבחנה  -

  שיקול דעת בכל השלמה והשלמה.הפעלת   המחייבת

  ת הרבה יותר ובעייתיעשויות להיות איכות במכרז  מדדימסמכים במכרזים דו שלביים או השלמות לעניין השלמות  -

ניפולציות בניקוד וליצור מאחרים המציעים "לשפר" את מעמדו ביחס ל בחלק מהמקריםלמציע ת ומאפשר הןשכן  -

מעניקה לעורך המכרז את האפשרות  השלמת מסמכים מעין זו לחלופין תוך פגיעה בעקרון השוויון. ,ההצעות במכרז

 .באופן אסור לתמרן את תוצאות המכרז

סמכותה של ועדת המכרזים ביחס , העוסק ב172.111.מיום  21מס'  "על מכרזים"לעלון  קוראנולב  תשומת -

 השלמות מסמכים והתפרקות משיקול דעת של ועדת המכרזים.ל

 
 

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