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 ,ט לעניינים מנהליים בירושליםדינו של בית המשפ פורסם פסק לפני כחודשיים

ל הצעה במכרז של עיריית ירושלים, לפסואת החלטת ועדת המכרזים  טלביאשר 

  ערבות מקור.כתב ולא ק של כתב הערבות העתף אליה צורמפאת העובדה ש

  

 בן ארי תל רם פרויקטים בע"מ נ' עירית ירושלים ואח' 19-06-49193עת"מ 

  (פורסם בנבו)

  

למתן שירותי ביצוע  פומביפרסמה מכרז  ")העירייה(להלן: " םעיריית ירושלי

(להלן:  עבודות אחזקה ושיקום גשרים, מנהרות ומבני דרך ברחבי העיר

   .")המכרז"

  

ולא   ₪  100,000ף העתק צבעוני של כתב הערבות בסך  צור  ,במכרז  ת ההצעותלאח

העירייה למציע עובדת  התקיימה בין  ש  . לאחר שיחהטופס הערבות המקוריצורף  

(לטענת המציע  כאמור, המציא המציע בו ביום את הערבות המקורית לעירייה

בית המשפט לא שלדידו של טענה  –ה ידי העירייהוא התבקש לעשות כן על 

  .נסתרה על ידי העירייה)

  

 ,החליטה לפסול את הצעת המציע כאמור ,ועדת המכרזים של עיריית ירושלים

 תב ערבות "מקור"הגשת כ איוהבנקאית  הערבותכתב גשת העתק של הבשל 

  .בהצעה

  

, והגיע לכלל מסקנה שמשעה אשית את הוראות המכרזבחן ר בית המשפט

יש להגיש כתב ערבות כי  ,במסמכי המכרז שהעירייה לא ציינה באופן מפורש

א כתב דווקה שבדריש, ומשעה שיתר הוראות המכרז אינן תומכות "מקור"

להעדיף הינתן ההלכה שיש יגוד למסמכים אחרים) יוגש "מקור" ובהערבות (בנ

שבעצם הרי  –פרשנות המקיימת את ההצעות במכרז ולא פרשנות הפוסלת אותן 

  אין סטייה מהוראות המכרז. ," של כתב הערבותצירוף "העתק

  

הגישה הקפדנית של בית ם בעיקר נוכח  מכרזיהחלטת ועדת ה  העירייה ביססה את

  .ם בערבות ושמירה על עקרון השוויוןביחס לפגמי המשפט העליון

  

  
    "מקור" מכרז הגשת כתב ערבות על –על מכרזים 

  

משעה שהעירייה לא " 

שיש  ציינה באופן מפורש 

להגיש כתב ערבות 

, ומשעה שיתר "מקור"

הוראות המכרז אינן 

א דווקה ש בדריש תומכות 

יגוד כתב הערבות (בנ

למסמכים אחרים) יוגש 

הינתן ההלכה "מקור" וב

להעדיף פרשנות שיש 

המקיימת את ההצעות 

במכרז ולא פרשנות 

הרי  –הפוסלת אותן 

" של  שבעצם צירוף "העתק

כתב הערבות אין סטייה 

 ." מהוראות המכרז
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וכן לעובדה שקיימת למציע כאמור  דרישת חילוט הערבותקושי אשר עלול להתעורר בבנוסף התייחסה העירייה ל

  בות המקורי לבנק ולבטלו.ב את כתב הערהאפשרות להשי

  

  טענות העירייה ויתר המשיבות לעתירה וקבע: בית המשפט דחה את

  

כרז. מאחרון להגשת הצעות בדנן, הערבות הוצאה על ידי הבנק טרם המועד הבמקרה  –במישור העובדתי  ) 1( 

 .מציע כאמור לא קנה כל יתרון לעצמווה וויון, לדידו של בית המשפט, אין פגיעה בשובמובן זה

 את כתב הערבות (מקור) לבנקהמצאת  ךאין קביעה בכתב הערבות כי מימושה מצריבית המשפט קבע כי  ) 2( 

טענת העירייה בדבר הקושי שבמימוש כתב קבע כי  דברים זה במצב    –  ואף ביסס את עמדתו כאמור בפסיקה

לקבלת כתב   נקוט ערבויות הוא דרישת הבכי ניסיון הח"מ בחיל  ,. (יצוין בהערת אגבדינה להידחות  ,הערבות

 לא יתקבל העתק של ערבות).כי  אין בכך כדי להצביע באופן מפורש ,יחד עם זאת, הערבות "מקור" לידיו

שכן אין מדובר  ,ינה חלה בעניינוא בית המשפט קבע כי הלכת "אדמונית החורש" הדנה בפגמים בערבות ) 3( 

 בפגם מסוג בפגמים בהם דנה ההלכה דנן.

א, עליו לציין ט קבע כי ככל שעורך מכרז מייחס חשיבות גבוהה להגשת כתב ערבות "מקור" דווקבית המשפ ) 4( 

לכתב  י ככל הנראה במסגרת ההוראות ביחסניתן ללמוד מפסק הדין כ פורש במסמכי המכרז.זאת באופן מ

זו גישה  –" מסוימת ביחס להגשת כתב הערבות הערבות במכרז היו אי אלו הוראות המאפשרות "גמישות

 ההצעה נוכח הגשת העתק כתב הערבות. הגישה הדווקנית של העירייה לפסול אתלא התיישבה עם 

  

  :הערת העורך

 על ידי יתר המשיבות במכרז  ו ערעורים, הן על ידי העירייה והןעל פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים הוגש

  . לובמסגרת ההליך דנן אף ניתן "עיכוב ביצוע" על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים המתואר לעי

  

מהווה הלכה גורפת כמובן שהוא אינו תיו של מכרז ספציפי, והוראולאחר ניתוח  , ניתן הדין לעילעוד יוער כי פסק 

וטוהר ההליך  בראי הפגיעה בשוויון ובעיקר לרבות –נקודתי  ן, ובכל מקרה יש לבחון כל מקרה ומקרה באופבעניין

   המכרזי.

 

  

 

  

 או  כאן בלחיצה  אלינו לפנות ניתן הבהרות או לשאלות

  david@aradv.co.il לכתובת: בדוא"ל אלינו לפנות
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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.

 


