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פגם או סובר כי קיים דע היו ,כלל ידוע בדיני מכרזים הוא, כי על משתתף במכרז

ך המכרז או לבית לפנות בעניין זה מבעוד מועד )לעור  - ם במסמכי המכרזמסוי

ביחס להליך  ר" לחכות ולראות מה יוליד יוםהגדהמשפט( ולא "לשבת על 

 כנגד הפגם כאמור.לטעון  –, ואם התברר לו שלא זכה המכרזי

 

בית המשפט העליון קבע במספר פסקי דין, כי משתתף זה יהא "מושתק"/מנוע 

 .המכרזי הליךמלטעון טענות כנגד אותו פגם ב

 

אינו חל על פעולות שביצע עורך המכרז או ועדת המכרזים  ,י הכלל כאמוריובהר כ

ניתן  –)גם אם תוצר הפעולות הוא בידיעת המשתתף( תףללא ידיעת המשת

  שאינה כדין של מי מאלו.בהחלט לטעון כנגד פעולה 

 

 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' עירית נשר ואח' 40976-11-18עת"מ 
 (22.5.19 )פורסם בנבו

 

 ענג עניינה בעתירה שעיקר ,נה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפהחרולא

במכרז שפרסמה עיריית נשר לשירותי ביטוח  ,ל"ניקוד" או "לשיטת הניקוד"

 .לאחר סיום ההליך המכרזי "(המכרז" ות )להלן:כללי של נכסים וחבוי

 

ינים בו מספר את המכרז כאשר מצוכפי שעולה מפסק הדין, העירייה פרסמה 

נוקדו י וב האופןאת רטה ילקביעת הזוכה במכרז אולם העירייה לא פ "תבחינים"

על ידי יועץ חיצוני למכרז  ,בסופו של יום ,ד נעשהוולמעשה הניק חיניםאותם תב

 .מליץ לועדת המכרזים על הניקוד כאמורה בהתאם למומחיותו, אשר

 

 " כדלקמן:בחינים"הת למכרז נקבעו 9ן, בסעיף כך, בהתאם לקבוע בפסק הדי

 

.מחיר 1כתבחינים לבחירת ההצעה הזוכה יישקלו הנתונים הבאים:"

. איתנות המבטח  .30%. טיב והיקף הכיסויים... 2..... 50% -והשתתפות עצמית

. שירות 5 5% -. ניסונו ותחומי התמחותו של המציע4. 10% -וטיב ביטוח משנה

     ."5% -וזמינות

 

 וחובת פירוט כללי המכרז מראש איסור "ישיבה על הגדר" על

 

נראה, כי כל טענות "

העותרת כנגד 

הניקוד, או שיטת 

הניקוד דינן 

להידחות, מאחר והן 

ו "בזמן לא הועל

אמת" והן מועלות 

היום לאחר 

שהעותרת לא זכתה 

במכרז. למעשה, 

מדובר בניסיון 

לשנות כללי המשחק 

למרות שהעותרת 

לא מחתה על כללים 

 "אלה בשעת אמת
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 מועלית בזמן אמת, חינים במכרזשל התב , אם היתה הטענה כנגד אופן הניקודעלון זה עורךבאופן רגיל, לדעת 

במסגרת היתה מפרסמת את אופן בחינת ההצעות  ראה שהרשותככל הני ולא לאחר בחירת הזוכה במכרז, אז

 לעשות כן. הליך של הבהרות )כך על פי חובתה בדין(, או שערכאות משפטיות היו כופות עליה

 

פי שבוודאי הובן מהאמור לעיל, העותרת, חברת איילון, בחרה להעלות את הטענות ביחס לאי פרסום אלא שכ

 היא אינה הזוכה במכרז.כי לאחר שנוכחה לדעת רק  –אופן הניקוד במכרז 

 

 ובלשונו של בית המשפט:

 

נראה, כי כל טענות העותרת כנגד הניקוד, או שיטת הניקוד דינן להידחות, מאחר והן "

ו "בזמן אמת" והן מועלות היום לאחר שהעותרת לא זכתה במכרז. למעשה, לא הועל

מדובר בניסיון לשנות כללי המשחק למרות שהעותרת לא מחתה על כללים אלה בשעת 

 ."אמת

 

ך שהעירייה שכרה את שירותיו של יועץ מקצועי , על כבמכרז בית המשפט הרחיב על הכללים הידועים מראש

 שבו כלליו יהיו דעתו ביחס להצעות, ועל אף שלדידו של בית המשפט היה ניתן לערוך את המכרז באופן  שיחווה את

 שבו הן עלו ובפרט בשל המועד רבעיק – העותרת קבע כי לא ניתן לקבל את טענותהוא  ,יותרומדויקים  ברורים

 .וכאשר העותרת ידעה היטב את  כללי המכרז שפורסמו מראש

 

 :ובת פרסום כללי המכרז מראשח
 

, בסבירות, חובתה של הרשות המנהלית לנהוג בהגינותמ, נובעת חובת פרסום כללי המכרז מראש למציעים במכרז

רלוונטיים מוקים שאינם ת מניתיולמנוע מצבים של קבלת החלטת שרירו ודאות למשתתפי המכרזבאופן המעניק 

 . ל לגביהם שיקול דעתפעאו שלא הו

 

 ,ברשות המנהלית ומסייעתיטת המכרזים ואת אמון הציבור בש מחזקת ,ראשקביעת כללים ברורים וידועים מ

 ליעילות ההליך המכרזי. ,בסופו של יום

 

י ככל שאמות המידה להחלטת ועדת המכרזים לגבי זהות הכלל הוא, כ"

הזוכה כוללות אמות מידה החורגות מן המחיר יש לפרסמם בתנאי המכרז. 

הדרישה לפרסם במסמכי המכרז את מרב הפרטים על אודות אמות "

המידה נגזרת מחובתה של הרשות המינהלית להודיע על הקריטריונים 

ינת יעילותה של מערכת המכרזים להכרעתה. ככלל, מן הראוי, הן מבח
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הן מבחינת שקיפות פעולותיה של הרשות ותקינותן המינהלית, 

שמסמכי המכרז יכילו באופן מפורט ככל האפשר את אמות המידה 

 .." ידי ועדת המכרזים, על משקלן ואופן חישובן-שייבחנו על

 

שיש ליתן לו  גשבחרי גמדובר בחרילדעת הח"מ ך אכן, בית המשפט העליון קבע כי לכלל כאמור קיימים חריגים, א

 .צידוק ונימוק מראש

 

יחו לשכנע את בית המשפט כי מכרז בניגוד לפסיקה האחרונה בכל הנוגע למכרזי ביטוח, המשיבות הצל : הערה

לדעת  ח הוא "מכרז מיוחד" במובן הזה שיש ליתן לרשות המנהלית יותר שיקול דעת ביחס למכרזים אחרים.הביטו

עשויה להחזיר את הרשויות שוב למצב  של בית המשפט, בן הזה בית המשפט הנכבד שגה, ועמדתומוב עלון זה, עורך

 וח כאמור.של אי ודאות בכל הנוגע למכרזי ביט

 

מכרזי ביטוח חדשות  מפורסמים ה הבשורה מבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע,מזה כשנתיים מאז יצא

לים על כל סוגי המכרזים באופן הח על כללי דיני המכרזים השונים, באופן פשוט ולא מסובך, תוך עמידה לבקרים

 שווה.

 

ו דרישות )הפרמיות( היא התבחין היחיד במכרז וייקבעו ב מומלץ כי מכרז ביטוח ייערך באופן שבו הצעת המחיר

ביטוח הגיוניות ונדרשות על ידי הרשות המקומית. ככל שלא תתקבלנה הצעות במכרז או שתתקבלנה הצעות שדינן 

     .עשות שימוש בתקנת הפטור הקנויה לה בסיטואציות של היעדר הצעות במכרזהרשות המנהלית לתוכל  –להיפסל 

 

 

 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

עריכת מסמכי הבהרות, בדיקת 

הצעות, עריכת חוות דעת ומסמכי 

 .סיכום לוועדת המכרזים

ייצוג רשויות מקומיות בבקשות 

לצווים ארעיים וצווי ביניים 

 ובעתירות מנהליות בדיני מכרזים.
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