
 ד רועי גרוס"עו

המחויבות החוזית בעת הגשת הצעה  
 למכרז

 



 רווח מכרז

 סכום ההצעה

כמה יציע  
 המתחרה

 דיווחים

 ערבויות

התחייבויות 
 החברה

 שינויים בחוזה

 נסיגה מהחוזה



 חוזה המכרז

חוזה "As-Is" המכרז ממסמכי נפרד בלתי כחלק המצורף. 

המכרז חוזה של בולטים מאפיינים: 

המכרז עורך – החוזה מנסח זהות. 

מכרז חוזה ניסוח לעומת "רגיל" חוזה ניסוח 

 .(צדדי חד)

המציע של נוקשות התחייבויות כולל כ"בד.   

הפרה עקב "דרקוניות" סנקציות כולל כ"בד. 

חוזה לתנאי המציע של חוזרת בלתי התחייבות מהווה במכרז ההצעה הגשת עצם  
 .(זכייה של במקרה) המכרז



 נסיגה מחוזה המכרז

המכרז חוזה כריתת ולפני במכרז הזכייה לאחר נסיגה  המכרז ערבות חילוט. 

לנסיגה (תיאורטית כמעט) ביותר מצומצמת אפשרות - המכרז חוזה כריתת לאחר  
 :המכרז מחוזה

  (1970-א"התשל (תרופות) החוזים לחוק 18 'ס) חוזה סיכול 

  המסכלות הנסיבות את לצפות יכולת היעדר 

מלחמה אפילו – צפויות הנסיבות מרבית - המשפט בתי פסיקת י"עפ! 

המכרז בחוזה שינויים ביצוע:   

הבהרה שאלות - ההצעה הגשת לפני; 

מוגבלת אפשרות – במכרז זכייה לאחר. 

הזכייה מועד לאחר הבהרה שאלות להעלות ניתן לא! 

 



 שינויים בחוזה

 פרסום המכרז
 מועד הגשת הצעות

 תחילת ההתקשרות בחירת הצעה זוכה

מערכת הדינים  
 החלה

אסור  /מותר
 מ"לנהל מו

 (שוויון ויעילות)דיני מכרזים  דיני חוזים ודיני מכרזים

מ  "איסור על ניהול מו
 עם מציעים  

לתקנות   7' ס: חריג*
  –חובת המכרזים 

בעסקאות מורכבות ניתן  
 מ ובתנאי "לקיים מו

שניתנה על כך הודעה  
 !מוקדמת

אפשרות מוגבלת לניהול 
 מ עם זוכה"מו

,  מ גלוי"מו
 כוללני  
 ושויוני



 שינויים בחוזה

הזוכה לבין המכרז מפרסם בין מ"מו לקיים מסוימות בנסיבות ניתן ,הזוכה בחירת לאחר. 

המכרז מפרסם עם המיטיב מ"מו: 

118/83 זוכה עם מ"מו ניהול :'ואח הבריאות משרד של הכללי המנהל 'נ מ"בע אימפקט אינווסט  

  !מותר הצעתו מחיר הורדת לשם

הוזלה או הנחה למתן סירוב עקב במכרז זכייה לבטל ניתן לא - (לכאורה) שיניים חסר מ"מו. 

הזוכה עם המיטיב מ"מו: 

אסור – ההסכם של הליבה נושאי על מ"מו ניהול! 

537/00 זוכה עם ומתן משא לנהל מותר :'ואח השידור רשות 'נ מ"בע ישראל אולפני .ג.ג  
 .המכרז תנאי את לעקוף לנסות כדי בו שאין ובלבד במכרז

מותר – ההסכם שבשולי נושאים על מ"מו ניהול ! 

 



מ עם זוכה במכרז"ניהול מו –שינויים בחוזה   

ההתקשרות בתנאי מהותיים שינויים לערוך כדי בו יש אשר מ"מו ניהול על איסור :הכלל 
 .(שסתום מונח)

בדיני מוביל ערך) המציעים בין השוויון עיקרון :האיסורים בבסיס העומד המרכזי הרציונל  
 דוגמא .(המכרזים

מלהגיש נמנע פוטנציאלי מציע) השוויון בעיקרון פגיעה :בחוזה מהותיים תנאים שינוי  
 .(המקוריים המכרז תנאי לאור הצעה

דוגמאות: 

01/12 מועד לבין המכרז פרסום מועד בין נסיבות שינוי עקב התקשרות תנאי שינוי :י"מ 'נ מ"בע עתיר  
 הפרויקט מורכבות עקב שבועות 15 -בכ במכרז האספקה מועד דחיית אישר ש"ביהמ .ההתקשרות ביצוע
 .הצבא וצרכי

זכייה ביטול :'ואח חיפה  ישראל מקרקעי רשות 'נ מ"בע ובנין הנדסה כהן .ר.א 16-06-19970 מ"עת 

 תשלום מועדי שינוי  מכרזב שנקבעו הפיתוח היטלי תשלום מועדי את לדחות הזוכה בקשת עקב במכרז
 .המכרז בתנאי מהותי שינוי מהווה

 

 



ממד הזמן –חוזה המכרז  

יוצא ההסכם בו המועד לבין ההצעה מועד בין (...מאוד ממושך לעיתים) זמנים פער  
   .לפועל

 והרכבות הנמלים רשות 'נ מ"בע אנויטק 1305/04 'דוג 

לדוגמא סיכונים: 

ועוד מטבע שינויי ,מדד שינויי ,ריבית שינויי :במשק המתרחשים שינויים. 

מחירי שינויי :הרלוונטי בענף המתחרשים שינויים   

 .ועוד תשתיתיים/ טכנלוגיים שינויים ,תשומות

מיסוי היבטי ,חדשה חקיקה ,חדשות רישוי דרישות :רגולציה שינויי   

המדינה של בעידודה גז מאגרי מציאת לאחר – (2012) דוידיאן ד"פס 3734/11 ץ"בג,  
  רווחי מיסוי חוק חוקק ,השונות החברות לבין בינה בחוזה הוסדרה    אשר פעילות

 .החברות רווחי    את משמעותית הקטין אשר נפט

המכרז בהתחייבויות עמידה לאי הגורמים עצמו במציע שינויים. 



 פרשנות המכרז

ש נוקט בפרשנות המקיימת את "לרוב ביהמ
 .המכרזתנאי 

יצירתית של תנאי לאימוץ פרשנות ' דוג
 :במכרזכפי שנקבעו  המהותייםהסף 

 

חברת ' מ נ"בע לסיכו 20867-03-18 מ"עת
 (30.04.18)מ "החשמל לישראל בע

 

מוסמך עבודה מנהל" מיהו"?   

ועדת של תשובותיה על התבססות 
 לשאלות החשמל חברת של המכרזים

 במכרזים קודמות שניםב שהועלו הבהרה
 מנהל של זהותו את לקבוע מנת על זהים

 .העבודה

המשפט לבית ערעור הוגש ,להיום נכון 
 .העליון

 



 פרשנות המכרז

   .הערבות בתאריך טעות כמו טכניות טעויות של דווקנית לשונית פרשנות ,מנגד

 

 ישראל נתיבי 'נ מ"בע אבידר שירותים בטחון 5375/15 מ"עע :לדוגמא

במסמכי שנדרש כפי תחילתה תאריך ולא הערבות של תוקפה סיום תאריך צוין הערבות בראש :העובדות  
 .המכרז

המכרז של הסף בתנאי עמד ולא מאחר נפסל הזוכה יוצא וכפועל נפסלה הערבות :הכרעה.   

 

אל הארץ  ונשובה נלכה. ואחריתה עלולה להיות קלקול, המשכה בלבול, ערבות פגומה ראשית בחינתה פלפול"
אף אם לעתים ינתזו , המדיניות הדווקניתואף אני סבור כחברתי הנשיאה כי , גם אם אינה תמיד מחייכת, הטובה

 ". משיגה ככלל פירות, שבבים

 (השופט רובינשטיין)

 



 התחייבויות נפוצות

המציע מצד נוקשות התחייבויות כולל המכרז חוזה. 

המכרז בחוזה התחייבויות לסוגי דוגמאות: 

דרך ואבני זמנים ללוחות התחייבויות.   

בקבלני שימוש ,שירות/ביצוע רמת ,עבודה קצב – מסוים ביצוע לאופן התחייבויות  
   .ועוד בטכנלוגיה שימוש ,משנה

ביטוחיות התחייבויות. 

מימוניות התחייבוית. 

וכדו רישוי דרישות ,ברגולציה לעמידה התחייבויות'. 

המכרז למפרסם מפורטים עיתיים דיווחים למתן התחייבות - ובקרה פיקוח. 

 



 סנקציות על הפרה

בקרות הזוכה על המושתות "דרקוניות" סנקציות כלל בדרך  

 :"(טכניות" הפרות כולל) שונות הפרות        

  למשל .הזכייה לביטול להוביל שיכול טכני פגם  :ערבות כתב 'לדוג:   

 המכרז כנגד עתירה בזמן הערבות של תוקפה פג. 

הערבות תוקף תאריך ברישום טעות.                

 ישראל נתיבי 'נ מ"בע אבידר שירותים בטחון 5375/15 מ"עע 

תוך הערבות פי על תשלום) והזוכה הערבות לפסילת כעילה מיטיבה ערבות  
 .(קצר זמנים לוח

  ואנרגיה נפט תשתיות 'נ מ"בע בר .ש - מנדלסון 33274-12-16 מ"עת  
   'ואח מ"בע

 

  



להן וההסתברות הקיימות הסנקציות של כוללת בחינת   

המכרז בכדאיות לרעה מהותי לשינוי לגרום עלול ,לעיתים. 

הסנקציות סוגי: 

(ביצוע ערבות / מכרז ערבות) ערבות חילוט 

מאוד רחבות עילות בגין המכרז מפרסם ידי על חוזה ביטול. 

ברמת עמידה אי ,זמנים בלוחות איחור) הפרות בגין גבוהים מוסכמים פיצויים  

 (ועוד דיווחים ממתן הימנעות ,שירות/ביצוע

 סנקציות על הפרה



?מה לקחת הלאה -סיכום   

הצעה של סופי גיבוש בטרם המכרז חוזה הוראות של משפטית בחינה 

ערבות לחילוט העילות בחינת ,הזוכה על מגבלות ,"חריגות" התחייבויות זיהוי / 
 'וכדו החוזה ביטול

החוזה בהוראות המציע עמידת יכולת של דווקנית בחינה 

(רשויות) המכרז מפרסם לטובת לפסוק נוטה המקרים ברוב ש"ביהמ 

לעין הנראה בטווח אפשריים ושינויים הענף של רחבה בחינה 

תשומות במחירי שינויי 

ומצבה החברה של אובייקטיבית בחינה 

הארוך לטווח התחייבויות 

מפתח כלי – (ההצעה מתן לפני) הבהרה שאלות! 



Thank you! 

So much more than just 
An excellent law firm 


