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מהווה הערכה של הרשות   – "מדן שווי התקשרותוא"או  "אומדן מכרז"

עליה לשלם או לקבל (לפי העיין) ביחס אשר המהלית, בדבר התמורה 

להתקשרות מסוימת לביצוע עבודות ו/או מכירת טובין ו/או קבלת/מתן 

 .שירותים

  

לבחית סבירות ההצעות אשר  ,ת המכרזיםמדן מהווה "כלי" בידי ועדוהא

אמור בו איו "חקוק באבן" וסטייה ממו איה מביאה אך ה ,התקבלו במכרז

  . .18107.מיום   41ן עלון "על מכרזים" גיליוראו  –מכרזית אוטומטית לתוצאה 

  

  , ומעלה  25%בשיעור של    מדן (בדרך כלליכרת מהאוטייה  יחד עם האמור לעיל, ס

מעין  , מהווה )גבוה או מוך יותרשיעור התחשב בסוג המכרז, ביתים, בולע

או למצער בה    ידהללא יכולת עמ  "עויתגיר "שמא ההצעה היא    -  "תמרור אזהרה"

" תכסיסית" שמא היא  או ,בדים (במכרזים עתירי כוח אדם)פוגעת בזכויות עו

    בור.ית ובציהמהלובסופו של יום תביא לפגיעה ברשות 

  

ור ההפרש שבין הצעה  התפתחות דיי המכרזים, עלתה החשיבות של ביר עם

ת) יתן בר (הרחוק יחסיבמכרז לבין האומדן במקרים של סטייה יכרת. אם בע

או הצהרות של ממציעים במכרז ביחס לפער כאמור  היה לקבל הסברים שטחיים  

חובת בירור רחבת הרבה המהלית "עומד אי", הרי שכיום חלה על הרשות 

  יותר. 

  

עבור ת של הרשות המקומית לפעול כאמן חובת הבירור ובעת מחובתה המהלי

  הציבור שאותו היא משרתת.

  

  ?שיש לבצע במקרים של חריגה מהאומדן חקירה והבדיקהמה גבול ה

  

, ולעיתים יש להידרש וסיבות ית מכרזיותלשאלה זו היא כמובן התשובה ל

    חובתו המהלית של עורך המכרז. קיים אתל קירה מעמיקה על מתחלבדיקה ו

  

 
  חובת הדרישה והבדיקה על  – על מכרזים

  מהאומדן "הרחוקה"ה של סבירות הצע

  

התפתחות דיי  עם

המכרזים, עלתה 

ור  החשיבות של ביר

ההפרש שבין הצעה 

במכרז לבין האומדן 

במקרים של סטייה 

בר (הרחוקיכרת. אם בע

ת) יתן היה לקבל יחסי

הסברים שטחיים 

ממציעים במכרז ביחס 

או הצהרותלפער כאמור 

של "עומד אי", הרי 

שכיום חלה על הרשות 

חובת בירור המהלית 

  רחבת הרבה יותר.
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סדרוביץ '  63710-01-20עת"מ יו של בית המשפט לעייים מהליים בתל אביב לפי מספר חודשים יתן פסק ד

 הוא במכרז פומבי אשר ערכה עיריית הרצליה עייו של פסק הדין .)18.3.20(פורסם בבו  עיריית הרצליה ואח'

גביית קסות עירויים וקסות מהליים ועוד שירותים משפטיים הוא עיקרם אשר  שירותים משפטייםמתן ל

  .וספים

  

י מרכיבים: על המציעים במכרז היה להגיש הצעת מחיר אשר היתה בסות  לה שיעור עמ  )1(ויה משמגביית ק

ביחס לכל אחד מהמרכיבים קבע מחיר מירבי שהיווה ככל  .מהליים שיעור עמלה מגביית קסות  )2(. עירויים 

  הראה גם את אומדן.

  

  ") הגיש הצעה כדלקמן:פרקל(להלן: " 2002חברת עורכי דין  ת קורןפרקל אהמציע 

  קסות מהלייםשיעור עמלה   קסות עירוייםשיעור עמלה   

  2%  3.6%  הצעת פרקל

  4%  12%  אומדן

  50%  70%  פער מהאומדן ב%

    

 ,ביחס להצעתו  והבהרות מספר בירורים    עם המציע  המכרזים  כה ועדתערם שבין הצעת פרקל לאומדן,  הפערי  לאור

המציע שאל שאלות רבות ביחס לבסיס התחשיב בהצעתו. בסופו של   -  ןפסק הדיאמור בערך אף שימוע ובהתאם ל

  וכה והמלצתה אושרה על ידי ראש העירייה. דבר המליצה ועדת המכרזים על הצעת פרקל כז

  

היה כי הצעת פרקל היה גירעוית ואף  זית בהמרכאשר הטעה הכ ,ה עתירהכגד החלטת ועדת המכרזים הוגש

  העיק את השירותים מושא המכרז במסגרת הצעה כאמור. תכסיסית ולא יתן ל

  

אשר הצביעו תשובות  עדת המכרזים (וראה לאור תשובות פרקל לור וככל הם, בעיקבית המשפט לעייים מהליי

כי במקרה כאמור קבע  –גדול באופן חריג מהאומדן לאור הפער הכן ) וושאים החוזיים במכרזיאות בעל אי בק

  :, ובמילותיו של בית המשפטסתפק בתשאול הפרוטליהיה על ועדת המכרזים שלא להשומה 

  

שהציבה העירייה בעצמה, במסגרת תנאי המכרז, מחייבת את  סטייה כה ניכרת מהאומדן "

העירייה לבחון את ההצעה באופן יסודי, על בסיס תחשיב מפורט שיוצג על ידי פרנקל, ואף יבחן 

על ידי איש מקצוע ולא היה מקום להסתפק בתשאול פרונטלי של נציגי פרנקל כפי שנעשה 

  ."בישיבת הוועדה

  

כי בעת  ואף על ההלכה הקודן "תמרור אזהרה"  יכר מהאומו של פער  בית המשפט חזר על ההלכה בכל הוגע להיות

  : היגיון כלכלי" מבחית המציעתהא מבוססת על " ר יש צורך שהצעה חריגה כזוגם במקרה כאמו
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המבוסס כמו כן נקבע, כי רק במקרים שבהם ימצא כי יש בהצעה הגיון כלכלי מבחינת המציע ,  "

וך ספיגת הפסד על שיקולים ארוכי טווח כגון חדירה לשוק, ביסוס מעמד וצבירת מוניטין ת

גיון י. לעומת זאת, מקום בו מדובר בהצעה גרעונית בלתי מוסברת שאין בצידה הבטווח הקצר

כלכלי מבורר או מקום בו מתעורר חשש ממשי כי ההצעה נגועה בטעם פסול של תכסיסנות, כי 

  ".אז לא ניתן להכריז עליה כהצעה זוכה

  

 קל כי יש במקרה כאמור בית המשפט סבר שלאמוכהיתן לקבוע לגבי פרשל  מיוחדים טעמים בבסיס הצעתה ה

השירותים מושא במתן  שכן הציגה עצמה כמציע שיש לו מויטין ויסיון רב ,ד""חדירה לשוק" או "ביסוס מעמ

  .המכרז לרשויות מקומיות

  

 פה את האיטרס המיידי של קבלת, העדיועדת המכרזים ערכה בירור חלקי ובלתי מעמיקלדידו של בית המשפט, 

  . מחיר גבוה בעתידמבלי לברר לעומק האם ישולם ההצעה "הזולה" 

  

כאשר היא מעדיפה את האינטרס המידי של   ,ועדת המכרזים ערכה בירור חלקי ובלתי מעמיק"

אימוץ ההצעה הזולה ביותר, מבלי להעמיק הבחינה שמא בגין הצעה זולה זו ישולם מחיר גבוה 

העיר, הן ישירות בכך  שידרשו להתעמת עם שירותי גביה נוקשים, והן   בעתיד, לו ידרשו תושבי

   "באמצעות העירייה, אשר תקלע לגירעונות תקציב עקב גביה בלתי אפקטיבית.

  

על דרך של קבלת על מת שתחזור ותבחן את ההצעות לעומק, ועדת המכרזים ובית המשפט החזיר את הדיון ל

  .במכרזתיעזר בגורמי מקצוע לבחון ההצעות    ואף המליץ כי זו,  תחשיבים שיהיה בהם כדי לשקף כלכליות ההצעה
  

 

  

 או  כאן בלחיצה  אליו לפות יתן הבהרות או לשאלות

  david@aradv.co.il לכתובת: בדוא"ל אליו לפות

  

      

ייעוץ שוטף ועריכת מכרזים והליכים  

תחרותיים בתחומים שוים לרבות 

  .מכרזים מורכבים

עריכת מסמכי הבהרות, בדיקת  

הצעות, עריכת חוות דעת ומסמכי 

  .סיכום לוועדת המכרזים 

רשויות מקומיות בבקשות  ייצוג 

לצווים ארעיים וצווי בייים  

  ובעתירות מהליות בדיי מכרזים.

 


