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 ,הערכה של הרשות המנהלית מהווה - "ותראמדן שווי התקש"או  "אומדן מכרז"
ת ביחס להתקשרות מסוימ (לפי העניין) בלאו לקלשלם עליה תמורה שבדבר ה

  או מכירת טובין ו/או קבלת/מתן שירותים.ו/ לביצוע עבודות
  

ך ויתר הרשויות גופי סמ ,משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות( המדינה גופיעל 
תקנות חובת להלן: "( 1993 –תשנ"ג ות תקנות חובת המכרזים חל ןעליה

 . יחד עם זאת,רזיםחובת הפקדה של אומדן בתיבת המכ לא חלה -") המכרזים
על מפרסם  ,אומדן ככל שהוחלט להפקיד נקבע כי ,בתקנות חובת המכרזים

את  ציין במסמכי המכרזחלה חובה ל בנוסףובמסמכי המכרז  ן זאתלצייהמכרז 
  .להליך המכרזשל האומדן הנפקויות 

  
הדינים החלים  .המצב לכאורה פשוט יותר (מבחינה מעשית) רשויות מקומיותב

הפקדת ללא  כך, .להפקיד אומדןאת הרשויות  מחייביםעל רשויות מקומיות 
-21746מ (מרכז) ”עתראו ( זה להיות לעיתים ביטול המכרצאה יכולהתו - אומדן
  .)(20.7.2016) [פורסם בנבו] עירית נתניה’ מ נ”שירותי קייטרינג בע אין 07-16

  
למשמעויות עמדה ביחס טים נוקאינם  ת,דינים אלו, החלים על רשויות מקומיו

 (ללא יציקת תוכן אלא קובעים באופן כללי ,ומשמעות החריגה ממנאו  האומדן
תחשב כי במכרזים תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה הזולה ביותר "בה לעניין)

בוהה הג וכי במכרזים למכירת מקרקעין תמליץ הוועדה על ההצעה עם האומדן"
  ."ןאינה נמוכה באופן בלתי סביר מן הסכום שנקבע באומד" , כל עודביותר

  
להתמודד עם שאלת החריגה מהאומדן  רשויות מנהליותפעמים רבות נאלצות ך, כ

כאשר מדובר ברשויות  .או להצעות במכרז להליך המכרזי שלהוהמשמעויות 
  .דינים החלים על אלונוכח ה ,שאת רמקומיות השאלה הזו מתחדדת בית

  
  מה משמעות חריגה מהאומדן? 

 כלי מהווה האומדן.".שהיא  ןדביחס לאומ הנחת היסודכי  ,להדגישראשית יש 
 835/02) ם-י( מ"עת(ראו  ""אין בלעדיו" מבחן משמש ואינו הועדה לעבודת עזר

 .))2003( 3], בנבו פורסם, ['ואח לאומי לביטוח המוסד' נ אבטחה שמירה מיקוד
, אינם משפיעים באומדןטעות  לחלופין או ,, גם משמעותיתמהאומדןחריגה 

  אופן אוטומטי על המכרז או על תוצאותיו.ב
  

נורת " מעין להוות כדי היש ב ,מהאומדן 25%מעל הנוהג הוא שחריגה של 
(ניתן לחקור ולדרוש  ביחס למחירים המוצעים אצל חברי ועדת המכרזים זהרה"א

יש  ,אמורובמקרה כ ,שוק הרלוונטי)במכרז ובתלוי  –גם על חריגות נמוכות יותר 
  ורק לאחר מכן, לאחר סיום הבדיקה  מהאומדןצעות חרגו מדוע ההלחקור ולבחון 

  

  

  

  
  מהאומדן  גוחרהצעות ש  של תטיפסילה אוטומעל 

  וחובת ההנמקה של הרשות המנהלית

  

בשל העובדה שמנעד "

הנימוקים לחריגה 

 המהאומדן הוא כ

 כללהרי ש – רחב

חריגה ולפיו 

(אומדן  מהאומדן

שהופקד בתיבת 

המכרזים ולא גולה 

בשיעור  למציעים)

תביא  ,מסוים

אוטומטית לפסילת 

אינו  – הצעה במכרז

מכויות גורע ס, סביר

 זיםמועדת המכר

א לעקרונות ובכך חוט

  ."דיני המכרזים
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הליך ות במכרז או ל) ניתן לקבל החלטות ביחס להצעצעה חריגהגיש הלמציע שה (אשר לעיתים כרוכה בקיום שימוע

  .המכרזי
  

 טעות של מגיש ההצעה, של עורך האומדן טעות :לדוגמא, ות ומגוונותבעשויות להיות רבות לחריגה מהאומדן הסי

בשל סיבות שונות  היכולת של מציע סובייקטיבי להשיג מחירים טובים יותר ממתחריו נת דרישות המכרז,בהב

, טעות לפגוע ברשותעוניות העלולות גשת הצעות גירשל משתתף במכרז או ה תכסיסנות/הטעייהל ניסיון ,גוונותומ

  .וכיו' מכרז של הרשותדרישות הב

  

(אומדן  חריגה מהאומדןולפיו  כלל – רחב הבשל העובדה שמנעד הנימוקים לחריגה מהאומדן הוא כ
 – תביא אוטומטית לפסילת הצעה במכרז ,בשיעור מסוים שהופקד בתיבת המכרזים ולא גולה למציעים)

  .א לעקרונות דיני המכרזיםובכך חוט זיםמכויות מועדת המכרגורע ס, סביראינו 
  

גנית פארק בע"מ נ' עירית  55392-06-18עת"מ  ט לעניינים מנהליים בחיפה,יתן לאחרונה בבית המשפבפסק דין שנ
מאומדן היועץ בקביעה קטגורית של ועדת המכרזים ולפיה חריגה  דן בית המשפט, בו)(פורסם בנ קרית מוצקין ואח'

נוסף או בחינה של  ללא נימוקוזאת  –הצעה במכרז לפסילת ה הביאהמכרז, שהופקד בתיבת המכרזים, החיצוני ל
  .כדין האומדן או קיום שימועים

  
יו ביחס לחלק וקביעות ,שם ביחס להליך המכרזי דן בסוגיות נוספות אחרות פסק הדיןכי  ,ייאמר במאמר מוסגר

יחס להחלטת ועדת המכרזים ב . יחד עם זאת,אולם אין זה המקום לדון בם ,או שאינן מדויקות יותלדעתנו שגו ,מהן
נושא בית המשפט ניתוח מדויק של לדעתנו  , ביצעהמקצועי יועץהצעה שחרגה משיעור ההנחה שקבע ה תבדבר פסיל

   ועדת המכרזים.סמכות האומדן ו
  

 , משטחי בלימהלהתקנה של מתקני משחק מכרז יןקפרסמה עיריית קריית מוצ ,ק הדיןפסבהמפורט במקרה 
שצורף  המחירוןעל מחירי  אחידשיעור הנחה היה להציע  במכרז על המציעים .)"המכרז(להלן: " ומתקני כושר

   .למסמכי המכרז
  

המליץ שלא לאשר הצעות מחיר שיציעו הנחה של אשר  ,בתיבת המכרזים הופקד אומדן של היועץ החיצוני למכרז
את חוות הדעת של היועץ המקצועי ועדת המכרזים אימצה  .ביחס לרמת המחירים הנקובה במחירון 33% -יותר מ

  כאמור. 33%-שחרג מופסלה הצעות שהעניקו שיעור הנחה 

  
  בית המשפט קבע כי:

  

גדת , מנודעתו של יועץ חיצוני בו היא מסתייעת, בהעדר הסמכה לכךשיקול לוועדה של ההכפפת שיקול דעתה  ) 1( 
בית המשפט הדגיש כי תנאים הנסמכים על הערכות . לפעול באופן עצמאי ועדת המכרזים לחובת

 .רך כלל מפוקחים יותר על ידי ועדת המכרזיםסובייקטיביות של יועץ חיצוני צריכים להיות בד
שלא לאשר הצעת מחיר של מציעים שיציעו הנחה הגדולה " הוא האומדן שהכניסה העירייה לתיבת המכרזים ) 2( 

קשה לומר כי שיעור הנחה ממחיר בית המשפט סבר כי ". "הנקובה במחירון ביחס לרמת המחירים 33%מ
מחירון של מתקנים שונים המופיעים בקטלוגים או במחירונים של חברות שונות  מהווה הערכה סובייקטיבית 

 ."השמורה ליועץ חיצוני בלבד
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, אם לאו, במקרה כזה מתבקש דיון של ועדת המכרזים האם לקבל את המלצת היועץ החיצוני, "בכל מקרה ) 3( 
  ."דיון שלא התקיים כלל

עור ההנחה שהציע היועץ החיצוני ועדת המכרזים לא קיימה כל פיקוח מצדה לגבי שיבית המשפט קבע כי " ) 4( 
 ."ובכך התפרקה מסמכויותיה שלא כדין

  
  המשיך בית המשפט כדלקמן: ת האבסורד שבהחלטת ועדת המכרזיםשחהמל

   
, פער 35.76%. ההצעה שנתנה העותרת היה שיעור הנחה של 33%האומדן היה שיעור הנחה של "

, 35.1%היתה בסביבות שיעור הנחה כזה ( 3בלבד מהאומדן . גם הצעת המשיבה  2.76%של 

בלבד  12% , היתה שיעור הנחה של2מהאומדן). דווקא הצעת הזוכה, המשיבה  2.1%פער של 

משיעור ההנחה באומדן מתקבל על דעת ועדת המכרזים,  21%כיצד מרחק של  ממחיר המחירון.

מהאומדן איננו מתקבל על דעת ועדת המכרזים ? כאשר ברור שהשתיים  2.76%ומרחק של 

המציעות היו סמוכות לשיעור ההנחה שנקבע באומדן  ורחוקות מאוד משיעור ההנחה  3מתוך 

₪  475,000-כיצד יתכן שהוצאה כספית נוספת לקופת העיריה בסדר גודל של  כ ? 2של משיבה 

כזוכה, איננה זוכה להנמקה כלשהי בועדת המכרזים ? כאשר הנושא כלל  2בשל בחירת המשיבה 

  (ההדגשות אינן במקור). לא עולה לדיון בפני ועדת המכרזים, כפי שמעיד הפרוטוקול ?

  
. הואיל מהווה אומדן כלל האינ הוראת היועץ המקצועי שהוכנסה לתיבת המכרזיםבמקרה דנן,  :ת העורךהער

או "פירוט של ההכנסות וההוצאות של  )(כך בהתאם לתקנות חובת המכרזיםשרות דר כשווי ההתקואומדן מוג
  .שעל אומדן לשקף את אלו בלבדהרי  –ת) לים על רשויות מקומיודינים הח(כך בהתאם ל החוזה המוצע"

  
יר, בהתחשב בעובדה שהרשות , הרי שאומדן סב(ללא אפשרות של תוספת) ל מחירי מחירוןבמקרה של שיעור הנחה ע

כך, ניתן באופן אמיתי  .0%, אמור להיות שיעור הנחה של צרף מחירון "יקר" רק כדי לקבל הנחהאינה אמורה ל
יגה, לבחון את סיבותיה ולקבל החלטה לאחר , ובמקרה של חרואובייקטיבי לבחון חריגה של מציעים מהאומדן

  .קיום שימוע כדין למציע כאמור
  

 
  

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

  

      

ייעוץ שוטף ועריכת מכרזים 
והליכים תחרותיים בתחומים שונים 

  .לרבות מכרזים מורכבים

הבהרות, בדיקת עריכת מסמכי 
הצעות, עריכת חוות דעת ומסמכי 

  .סיכום לוועדת המכרזים

ייצוג רשויות מקומיות בבקשות 
לצווים ארעיים וצווי ביניים 

  ובעתירות מנהליות בדיני מכרזים.

 


