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1עמוד  

)מהדורה ראשונה(  1/16פורמט מדף מס' 

19.4.17ראשון לפורמט זה נערך ביום  עדכון •

 03.6.18עדכון שני לפורמט זה נערך ביום   •

26.7.20עדכון שלישי לפורמט זה נערך ביום  •

קרן קימת לישראל

תנאים כלליים להגשת הצעות

בהליך 

/   הצעותהליך / סגורמכרז  /מכרז פומבי 

 וכל הליך אחר המפנה למסמך זה 
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   בהליך הוראות כלליות להשתתפות

 

 ומנהלה הוראות כלליות  .1

 

1.1.  "( אלה  או  ההוראותהוראות  פומבי,  הכלליות   ההוראות ""  מכרז  כל  על  יחולו   )"

"( המנוהלים על ידי קק"ל, וזאת גם אם מסמכי  ליך)"ה  הליך הצעות  או  מכרז סגור

 להוראות. זאת, למעט אם נקבע במפורש אחרת במסמכי ההליך. ההליך לא הפנו 

בכל מקרה של אי התאמה בין ההוראות הכלליות לאמור במסמכי ההליך, יגבר   .1.2

 האמור במסמכי ההליך, אלא אם נאמר אחרת במפורש. 

כל   .1.3 במועד    הליךעל  בתוקף  שהיה  הכלליים  התנאים  של  המעודכן  הנוסח  יחול 

 .ההצעה בהליךהאחרון להגשת 

והמסמכים הנלווים לו לרבות ההסכם מנוסחים בלשון יחיד    הוראות אלו, ההליך .1.4

 לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.   .זכר מטעמי נוחות בלבד

 

 הגדרות .2

 : שלצידם המשמעות  תהיה הבאים לביטויים

  תחת, www.kkl.gov.ilאתר האינטרנט של קק"ל, שכתובתו   -"אתר האינטרנט"  .2.1

 ". מכרזים"  הקישור

 (.  וחג שבת)לרבות ימי  קלנדרייום  -"יום"   .2.2

   –" שתתף"מ .2.3

כל אחד; בהליך שאינו   –פומבי   בהליך –הגשת ההצעות בהליך   טרם .2.3.1

 ;  בהליך להשתתף הזמינהשקק"ל   מי -פומבי  

  במסגרת  הצעהשהגיש  מי -ההצעות בהליך  המועד האחרון להגשת לאחר .2.3.2

 . ההליך

 .לישראל  קימת קרן  -"קק"ל"  .2.4

 

 ההליך  מסמכי .3

בהליך פומבי מסמכי ההליך יפורסמו באתר האינטרנט של קק"ל, והמשתתף יהיה   .3.1

 . מהאתר רשאי להורידם

בהליך שאינו פומבי קק"ל תפיץ את מסמכי ההליך בין משתתפי ההליך. אם לא   .3.2

 מסמכי ההליך יופצו באמצעות דואר אלקטרוני. ייקבע אחרת, 

מסמכי ההליך כוללים את ההוראות הכלליות וכן כל הבהרה שפורסמה או הופצה   .3.3

 במסגרת ההליך. 
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 3עמוד  
 

 

ה .3.4 מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה  תגבר    הליךבכל  מהוראותיהם,  הוראה  בין  או 

דעתה   לשיקול  ובהתאם  קק"ל  של  פירושה  לפי  קק"ל,  עם  המיטיבה  ההוראה 

 של קק"ל.  הבלעדי 

 ההליך  במסמכי המפורטים ונתונים מידע .4

  על ,  מקצוע  בעל  בעיני  בעצמו  לבדוק   והבלעדית   המלאה  באחריותהמשתתף נושא   .4.1

הטובין מושא    /  / העבודות  השירותים  המאפיינים של  כל  את ,  חשבונו  ועל  אחריותו

 .  ההליך, על כל היבטיהם, וזאת טרם הגשת הצעתו להליך

לצורך  משמש  או  ים, המידע הוא בגדר אומדנא בלבד  בו נמסרו נתונים כמותי  בהליך .4.2

/  מתחייבת לאינה  קק"ל    חישוב הצעת המחיר. / העבודות  רכוש את השירותים 

מלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת  הטובין מושא ההליך בהתאם ל

ההתקשרות. בתקופת  ולא  ההליך  תהי   עריכת  קק"ל  ספק,  הסר  רשאית  למען  ה 

לרכוש   לא  ואף  המכרז,  במסמכי  המפורטות  מהכמויות  יותר  או  פחות  לרכוש 

 מכמויות אלה כלל, בהתאם לשיקול דעתה. 
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  ההליךשלבי 

 ההשתתפות בהליך  .5

ההשתתפות בהליך אינה יוצרת כל מחויבות של קק"ל כלפי המשתתף בהליך מעבר   .5.1

 למתואר במסמכי ההליך.

 זוכה בהליך. קק"ל אינה מתחייבת לבחור  .5.2

 הבהרות ושינויים במסמכי ההליך  .6

קק"ל רשאית, בכל עת ועד למועד האחרון להגיש הצעות להליך, לשנות או לתקן   .6.1

במסמכים  האמור  את  להבהיר  ההליך,  מסמכי  או  אלה  את  נוסף  מידע  למסור   ,

הכל,   ההליך.  במסמכי  הכלולות  אלה  על  נוספות  הוראות  או  דרישות  להוסיף 

ידי   יובהר כי שינוי מסמכי ההליך על  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לעניין זה 

קק"ל יכול שיעשה ביוזמת קק"ל או על פי דרישה של רשות מוסמכת או במענה  

 תף בהליך. שאלה שהועלתה על ידי משתללבקשה או  

האחרון   .6.2 המועד  ועד  עת  בכל  רשאית  קק"ל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

)למען הסר ספק,    להגשת ההצעות בהליך, לשנות כל מועד שנקבע במסמכי ההליך 

חל זה  מועד  גם אם  בהליך  שנקבע  מועד  ף, למעט המועד  קק"ל רשאית להאריך 

 . האחרון להגשת ההצעות למכרז(

לפנו .6.3 רשאי  משתתף  שיפורסם  כל  אלקטרוני  דואר  באמצעות  בכתב,  לקק"ל  ת 

במסמכי ההליך, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך או בתנאי  

יישלח בדואר   לזוכה בהליך. אישור על קבלת הפנייה  בין קק"ל  החוזה שייחתם 

 באחריות המשתתף לוודא שאישור זה אכן התקבל. -אלקטרוני חוזר 

משתתף המוצא במסמכי ההליך סתירות, שגיאות או אי  מבלי לגרוע מהאמור,   .6.3.1

התאמות או שיש לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו,  

לקק"ל  שלא יפנה  שתתףמנדרש להודיע על כך לקק"ל במסגרת שלב ההבהרות. 

או אי בהירות, שגיאות, אי  ו/ סבירות  אי  יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר    ,כאמור

 . טעות וכיו"ב ,התאמות

הפונה,   .6.4 של  שמו  מספרו(,  )לרבות  ההליך  פרטי  את  בפנייתו  לציין  המשתתף  על 

 כתובתו, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני. 

קק"ל אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט במסמכי   .6.5

התאם לשיקול דעתה  ההליך. קק"ל תהיה רשאית לערוך סבבי הבהרות נוספים, ב

 הבלעדי. 

, ככל שיוחלט  ינוי או תיקון בתנאי ודרישות ההליךתשובות ו/או הבהרות ו/או כל ש .6.6

או ישלחו לכל המשתתפים בהליך,    עליהם, יפורסמו באתר האינטרנט של קק"ל

ההליך מסמכי  הופצו  שבו  לאופן  פורסמו  .  בהתאם  המכרז  מסמכי  שבו  במקרה 

ים להתעדכן באתר האינטרנט באופן  משתתפות האחריבאתר האינטרנט, תהיה זו  
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ים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת  עד למועד הגשת ההצעות; והמשתתפשוטף  

ו/או תשובה שיפורסמו   ו/או הבהרה  עדכון  כל  ידיעתם אודות  לגבי אי  כל טענה 

 . באתר האינטרנט כאמור

 למסור  בנוסף לפרסום באתר האינטרנט ת,רשאי היהקק"ל ת  לעיל האמור אף על .6.7

הבהרות  / למציעים    עדכונים  או /ו תשובות  ו/או  שפנו  ו/או  ש למציעים  נרשמו 

 למציעים פוטנציאליים וכיו"ב. 

לא התייחסה קק"ל לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו   .6.8

 פניית המשתתף.  ה שלבכך דחיי 

 . מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .6.9

הסבר  למען   .6.10 ו/או  פירוש  לכל  אחראית  אינה  קק"ל  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר 

למשתתפים בהליך בעל פה, ורק שינויים, תשובות, תיקונים וכד' שישלחו    ושיינתנ

 למשתתפים או שפורסמו באתר האינטרנט של קק"ל יחייבו אותה.  

ההליך   .6.11 מסמכי  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור  בין  סתירה,  של  מקרה  בכל 

מסמכי  המקורי  בין  סתירה  של  במקרה  ההבהרות.  במסמכי  האמור  יגבר  ים, 

 . ההבהרה המאוחרת יותרגבר  ת ההבהרות ובין עצמם, 

 השתתפות במפגש מציעים   .7

משתתפים )חובה או לא חובה( וזאת  ים למפגש משתתפקק"ל עשויה להזמין את ה .7.1

 הבלעדי.  לפי שיקול דעתה  

שנקבע   .7.2 כאמורככול  מיקומו    ,מפגש  המפגש,  בו  מועד  השתתפות    יפורטו וחובת 

 בהליך. 

 מידע שנמסר בעל פה במסגרת המפגש לא יחייב את קק"ל.  .7.3

קק"ל תהיה רשאית לפרסם או להפיץ פרוטוקול של מפגש המשתתפים. פרוטוקול   .7.4

 זה יהווה חלק מההבהרות להליך ויכלל במסמכי ההליך. 

היא חובה, על המשתתף  קבעו מסמכי ההליך כי ההשתתפות במפגש המשתתפים   .7.5

לוודא כי הוא נרשם בהגיעו למפגש אצל נציג קק"ל. התרשומת שיערוך נציג קק"ל  

הווה אסמכתא להשתתפות בהליך; אך לקק"ל שיקול הדעת לאשר כי המשתתף  ת

 נכח במפגש  אף אם המשתתף לא נרשם כאמור. 

משתתפים   .7.6 במפגש  השתתפות  כי  ההליך  מסמכי  תהיה  קבעו  חובה,  קק"ל  היא 

במפגש   השתתפות  כי  לקבוע  חובההרשאית  אינה  עריכת    משתתפים  לאחר  גם 

 המפגש. 

 נפרד   בחלקראו בהמשך  –בהליך  ההצעה הגשת .8

 ההצעות  בדיקת .9

במסמכי ההליך  תהיה כמפורט  בהליך  זוכה  הדירוגם והמלצה על    ,בדיקת ההצעות .9.1

  .הרלוונטי
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במקרה שמסמכי ההליך קובעים כי תינתן בהליך העדפה לטובין מתוצרת הארץ,   .9.2

באתר   המפורסם  הארץ,  מתוצרת  לטובין  העדפה  לנוהל  בהתאם  תפעל  קק"ל 

הסכמה   משמעה  בהליך  הצעה  הגשת  הארץ  האינטרנט.  לתוצרת  העדפה  למתן 

 בהתאם לנוהל זה. 

   .צעה שהיאביותר או כל ה טובההלקבל את ההצעה קק"ל אינה מתחייבת  .9.3

  או הגרלה  ורח תמקק"ל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע הליך של  .9.4

 . בין הצעות זהות

שהצעתם עומדת בתנאי    המשתתפים   עם כלקק"ל תהיה רשאית לנהל משא ומתן    .9.5

אם מסמכי  הסף שנקבעו בהליך ובניקוד האיכות המזערי )אם נקבע ניקוד כאמור( 

 ההליך קבעו זאת במפורש.

שהצעתם    המשתתפים  עם כל  Best & Finalלבצע הליך של  "ל תהיה רשאית  קק .9.6

הסף   בתנאי  בהליך עומדת  ניקוד    שנקבעו  נקבע  )אם  המזערי  האיכות  ובניקוד 

במפורש  כאמור( זאת  קבעו  ההליך  מסמכי  הוראה  אם  נקבעה  לא  בו  במקרה   .

של   הליך  לבצע  רשאית  תהיה  קק"ל  ההליך  במסמכי    Best & Final  כאמור 

 בהתקיים התנאים הבאים:

 

  Best & Finalניתן לבצע הליך של    –בהליך שאמת המידה היחידה בו היא מחיר   .9.6.1

ב     מההצעה שדורגה במקום הראשון   5%בין כל ההצעות הגבוהות או נמוכות 

 . שדורגה במקום הראשון()כולל ההצעה 

  Best & Finalניתן לבצע הליך של    - בו הוא מחיר ואיכות  בהליך שאמת המידה   .9.6.2

ב   נמוך  או  גבוה  שלהן  האיכות  שציון  ההצעות  כל  שדורגה    5%בין  מההצעה 

 ן.ן )כולל ההצעה שציון האיכות שלה במקום הראשון( במקום הראשו 

 

או לקבל כל החלטה רלוונטית    ,שהיאלפצל את ההתקשרות בכל דרך    קק"ל רשאית .9.7

השירותים   או  העבודה  הטובין,  חלוקת  לגבי  ההליךאחרת  נערך  כך    ,שלגביהם 

 שתשיא את מירב היתרונות לקק"ל.  שתתקבל התוצאה 

על מנת להטיב את תנאי    הליךהזוכה ב  משתתףהלנהל משא ומתן עם  קק"ל רשאית   .9.8

 ההצעה לקק"ל. 

. הצעה בלתי סבירה  לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירהשרשאית  קק"ל   .9.9

ם ממסגרת  מחירים בלתי סבירים ו/או חורגי  שננקבו בה   הצעה היא, בין היתר:  

הצעה שלדעת קק"ל    ;הנדרש בהליךאו לטובין  לשירות    ,לעבודההתקציב שהוקצה  

כראו להעריכה  ניתן  לתנאי ,  תנאיהבשל  י,  לא  התייחסותה  חוסר  המפורט    בשל 

  .או מסיבה אחרתבמסמכי ההליך  
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 הליך   ביטול .10

רשאית .10.1 תהא  ה  קק"ל  את  לפרסם    ,הליךלבטל  חלקו,  את  חדש    הליךתחתיו  או 

  , הכל לבצע כל הליך אחרלצרף מציעים נוספים להליך או או בחלקו, או    בשלמותו,

למען הסר ספק, קק"ל רשאית לבטל את ההליך ולנהל    .וצרכיה  על פי שיקול דעתה

 תחתיו הליך אחר שעניינו הטובין, העבודה או השירותים מושא ההליך שבוטל. 

למשתתפים לא תהיה כל זכות לדרוש את קיומו של הליך שבוטל, והם מוותרים   .10.2

כלפי קק"ל. למען הסר  מראש על כל תביעה, דרישה או טענה מכל מין וסוג שהוא  

 ספק, המשתתפים לא יהיו זכאים לפיצוי במקרה של הליך שבוטל. 

מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך,    בודות / השירות / הטובין בהליךביצוע הע .10.3

/ השירות    ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות  הליךאפשרות לביטול ה  קיימת 

בכל שלב )גם לאחר הודעת    בי האמורמאי קבלת האישור התקצי  , כתוצאההטובין  /

לזכיה( ההצעות  הגשת  בעצם  אתהליך.  יראו  שמסכימים  שתתפיהמ  ,  כמי  ם 

דרישה ו/או תביעה כנגד קק"ל    ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה,

טענה, כל  להעלות  שלא  ומתחייבים  זה  קק"ל,    בעניין  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה 

ה ביטול  עם  מועדו/או    הליךבקשר  העבודות   דחיית  ביצוע  /    תחילת  השירות   /

 . הליךלפי ה  הטובין

כל הוצאות ההשתתפות בהליך יחולו על המשתתפים בלבד. קק"ל לא תפצה את   .10.4

 המשתתפים בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול ההליך. 

לאחר    כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי   הליךבמקרה של ביטול העל אף האמור,   .10.5

בהליך   המשתתפים שהוכרזו כזוכיםטעם זה בלבד, יהיו זכאים ומ ,הודעת הזכייה

הוצאות בגין הנפקת ערבות ביצוע ככול שנדרשה ערבות בהליך וכנגד הוכחת  להחזר  

כזוכיםההוצאה המשתתפים שהוכרזו  למען הסר ספק,  לפיצוי    .  זכאים  יהיו  לא 

כדוגמ ההליך,  עם  בקשר  להם  שנגרמו  או  הוציאו  שהם  אחרות  הוצאות    ת בגין 

 ההצעה.   הוצאות הכנת

ההתקשרות   .10.6 היקף  את  להקטין  רשאית  קק"ל  תהיה  בתקציב  חסר  של  במקרה 

 )בנוסף לזכותה להחליט על ביטולו(.  

 אומדן .11

אם צוין במסמכי ההליך כי נקבע אומדן, קק"ל תהיה רשאית לבחון את הצעותיהם   .11.1

משמעותי   פער  התגלה  בהן  ובנסיבות  לאומדן,  ביחס  המשתתפים  של  הכספיות 

חיובי או שלילי )לפי העניין( בין ההצעה הכספית הנמוכה או הגבוה )לפי העניין(  

 להלן:  מהפעולות המפורטות  ת או יותרלבין האומדן לנקוט באח

לבצע בדיקה בקשר עם הפער המשמעותי בין האומדן לבין כלל ההצעות   .11.1.1

 ו/או לבין ההצעה המועמדת לזכייה, לרבות עריכת שימוע ככול שנדרש. 
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לבחור בהצעה המועמדת לזכייה חרף הפער המשמעותי באומדן ולדרוש   .11.1.2

 . תבטוחות נוספות מעבר לנדרש בהליך להבטחת קיום ההתחייבו

 לבטל את ההליך. .11.1.3

לזכייה, לאחר שנתנה למשתתף שהגיש   .11.1.4 לפסול את ההצעה המועמדת 

הצעה זו אפשרות להביא את טענותיו בפניה )בעל פה או בכתב(, ולבחור  

 כזוכה את המשתתף שדורג במקום השני.  

שקיים פער משמעותי  התגלה  החליטה קק"ל לפסול את ההצעה המועמדת לזכייה ו .11.2

המחויבים על  יחול האמור בשינויים  ור,  בין האומדן לבין האמור בהצעה הבאה בת 

 . ההצעה הבאה בתור וכך הלאה

 והתקשרות זכייה על הודעה .12

קק"ל תודיע לזוכה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, על פי שיקול דעתה הבלעדי,   .12.1

 על הזכייה בהליך.  

מחויבות מכל סוג ומין שהוא מצד קק"ל כלפי    תיוצר  האינ  בהליך  הודעה על זכיה .12.2

רק הסכם התקשרות חתום על ידי מורשה    .הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים

 . קק"ל כלפי המשתתףהחתימה של קק"ל יחייב את 

ימים או    7לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך   .12.3

כל מועד אחר שיידרש לכך על ידי קק"ל, רשאית קק"ל לבטל את זכייתו בהליך,  

 ולעבור למשתתף הבא בתור.   ההשתתפות בהליך  ערבותאת  לחלט 

אי .12.4 על  בהליך  המשתתפים  ליתר  להודיע  רשאית  תהיה  לאחר  -קק"ל  רק  זכייתם 

 וי התנאים המפורטים לעיל על ידי המשתתף הזוכה. מיל

כעל זוכה במכרז, גם אם    המשתתףקק"ל רשאית לשנות את החלטתה להכריז על   .12.5

 :במקרים המפורטים להלןנחתם עם המשתתף חוזה, 

על   .12.5.1 בידי קק"ל במועד ההחלטה להכריז  היה  התקבל בקק"ל מידע שאם 

 המשתתף כעל זוכה, הוא היה משפיע על החלטה זו. 

 משתתף בהליך; השגה של  התקבלה   .12.5.2

 בעקבות הליך משפטי;  .12.5.3

 יוכל שהוכרז כזוכה או מועמד לזכייה לא  המשתתף אם סביר ספק קיים .12.5.4

 . ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה או להליךל  במועד ערוך יהיהלא  או

כמו כן, מובהר בזאת כי משתתף ו/או מי שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או   .12.6

דרישות כלפי קק"ל בכל מקרה בו תשתנה החלטת ועדת המכרזים  בטענות ו/או ב

ו/או  או מכל סיבה אחרת  כתוצאה מקבלת ערעור על ההחלטה של מי מהמשתתפים  

תעוכב   מכך  וכתוצאה  בהליך  להתקשרות  בקשר  משפטיים  הליכים  יינקטו  אם 

ההתקשרות עם מי מהמשתתפים ו/או תבוטל, אף אם תבטל ועדת המכרזים ו/או  

 פט מוסמך את ההליך או התקשרות כלשהי של קק"ל עם מי מהמשתתפים. בית מש
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ה .12.7 מביע  הצעתו  לגילו   משתתףבהגשת  מראש  משתתפים  הסכמתו  בפני  הצעתו  י 

זכייה  קק"ל תידרש לעשות כןאחרים, אם   על  , פרט למידע שהינו  לאחר הודעה 

, שעליהם  ו/או בקשת חיסיון מעיון של משתתפים  או מסחריו/בבחינת סוד מקצועי  

במקרה של ערעור  הגשת הצעתו.    ת , בכתב ובאופן בולט בעבמפורשהודיע המשתתף  

הליכי ההליך, על ידי מי ממגישי ההצעות בהליך או כל גורם רלוונטי אחר, תהא    על

דעתה   שיקול  פי  על  האחרים,  המשתתפים  של  מסמכים  להמציא  רשאית  קק"ל 

עמדת  הבלעדי.   את  לקבל  לא  באם  המכרזים  וועדת  תכריע  כאמור,  במקרה 

כלפי  ולהמשתתף   תהא  לא  לכך.משתתף  בקשר  תביעה  או  טענה  כל  בכל    קק"ל 

 מקרה הצעת המחיר לא תהוה סוד מקצועי או מסחרי של המשתתפים בהליך. 

מקרה בו ההתקשרות עם  וכך הלאה ב   שלישיור כשיר שני,  בחקק"ל תהא רשאית ל .12.8

שהיא. במקרה כאמור מתחייב    מכל סיבהו/או תופסק  צא אל הפועל  הזוכה לא ת

ממועד   חודשים  לשישה  הצעתו  תוקף  את  להאריך  הלאה  וכך  שלישי  שני,  כשיר 

 קבלת הודעה על בחירתו ככשיר שני, שלישי וכך הלאה.  

מבלי לגרוע מזכותה של קק"ל להכריז על כשירים נוספים, במקרה שבו מציע שזכה   .12.9

מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל    במכרז יחזור בו

סיבה שהיא תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה  

להתקיים   ממשיכים  ההחלטה  קבלת  שבמועד  ובלבד  במכרז,  כזוכה  בטיבה 

במשתתף תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. אם ההצעה הבאה  

בתו אינה  עם  בטיבה  להתקשר  לסרב  הזכות  זו  הצעה  בעל  למשתתף  תעמוד  קף, 

 קק"ל. 
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 בהליך  ההצעה

 כללי  –ההצעה בהליך  .13

בהתאם    ההצעה .13.1 תוגש    ובהתאם   הכלליים  התנאים  של  זה  בחלק   לאמור בהליך 

 . ההליך  לתנאי

כדי    ככל  לעשות  המשתתף  על .13.2 המאפשר    להגישהניתן  באופן  ההצעה    את את 

 . למשתתףללא פנייה נוספת   הערכתה

 והחתימה על ההצעה  ההצעהאופן הגשת  .14

את   .14.1 הכוללת  הצעה  להגיש  המשתתף  ההליךעל  של  ההצעה  )ללא  טפסי  החוזה   ,

לחוזה( הכלליים  ההליך   התנאים  למסמכי  בהתאם  שנדרש  נוסף  מסמך  כל    וכן 

וכו'( טפסים  אישורים,  אינו    )נספחים,  אם  )אף  ההצעה  הערכת  לצורך  נדרש  או 

 בהליך(. במפורש ורט מפ

טפסי המכרז כפי שפורסם  בכל מקרה של אי התאמה בין ההצעה שהוגשה לבין   .14.2

באתר האינטרנט או הופץ למשתתפים בהליך, יגבר הנוסח שפירסמה או הפיצה  

 קק"ל. 

חוזה. יודגש  ל  התנאים הכללים  אין חובה לכלול בהצעה את מסמכי ההליך או את .14.3

 מסכים לכל תנאי ההליך לרבות תנאי החוזה. כי בעצם הגשת ההצעה המשתתף 

ככל    –   )חתימה+ חותמת  באמצעות מורשי החתימה מטעמו  לחתום  על המשתתף .14.4

מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח    להצעה יצורףעמוד מעמודי ההצעה.  ( בכל  שישנה

   משתתף.לחתום בשם ההמפרט את המורשים 

לרבות המחירים,    ,למילויאת כל הפרטים הנדרשים  בהצעתו  על המשתתף למלא   .14.5

 . בהצעה באופן ברור. יש לחתום ליד כל תיקון שנעשה

עלולה    –  עיל ולהלןהצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המשתתף לפי המפורט ל .14.6

אין בהיעדרה של חתימה כדי לגרוע מהסכמתו של המשתתף לכל    עם זאת  להיפסל.

 תנאי ההליך והחוזה.

 הגשת ההצעה  .15

 .  בהליך במועד ובדרך המפורטים  עות יש להגישאת ההצ .15.1

על המשתתף להגיש    קבעו מסמכי ההליך כי יש להגיש את ההצעות לתיבת מכרז, .15.2

שמיקומה ומועדי את ההצעה במסירה ידנית בלבד ולהכניסה לתיבת המכרזים,  

מפורטים   הצעות  )להלן:      ליךהבההגשה  להגשת  האחרון  המועד  /"המועד 

  (."הקובע

" ועליה ירשם  תקבלנלהחתים את המעטפה בחותמת "  לדאוג   שתתףבאחריות המ .15.3

 תאריך ושעת ההגשה. 

  – לא תתקבל; וככל שהתקבלה    הנקוב במסמכי ההליךהצעה שתוגש לאחר המועד  .15.4

 .  לא תידון ותידחה על הסף
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  לתיבת מכרזים במיקום שונה מהמיקום המפורט במסמכי ההליך הצעה שהוגשה   .15.5

הוגשה  שלא  כהצעה  היא  תיחשב  אם  גם  טרם,  מכרזים  לתיבת  מועד  ה  הוכנסה 

למכרז ההצעות  להגשת  המכרזים    .האחרון  לתיבת  ההצעה  הגשת  על  האחריות 

 במקום המפורט במסמכי ההליך היא על המשתתף בלבד.

משלוח הצעה בדואר או בכל דרך אחרת  ככול שלא נקבע אחרת במסמכי ההליך,   .15.6

 פסילת ההצעה. תקבל ותגרום לתלא 

, להאריך את המועד  הבלעדי  את הזכות, לפי שיקול דעתה  ת לעצמהשומר   קק"ל .15.7

למשתתפי ההליך ו/או  שתפורסם    הצעות לתקופה נוספת, בהודעה האחרון להגשת 

 באתר האינטרנט. 

 אישור לתנאי ההליך והחוזה  – ההצעה הגשת .16

 
המשתתף לכל תנאי ההליך  הליך מהווה אישור של  ב  ה על ידי המשתתףהצע ההגשת   .16.1

 והתחייבות לכל המפורט במסמכי ההליך. 

חוזה, מהווה הסכמה   .16.2 מכילים  בהליך שמסמכיו  ידי המשתתף  על  הגשת ההצעה 

 וחתימה מטעמו של המשתתף על החוזה, גם אם החוזה לא צורף להצעתו להליך. 

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. במקרה שהמשתתף הגיש יותר מהצעה   .16.3

אחת תהיה קק"ל רשאית לפסול את כל הצעותיו או לבחור, בהתאם לשיקול דעתה,  

 את ההצעה שתושווה להצעות האחרות בהליך.  

 תוקף ההצעה .17

בהליך .17.1 עד  נ ייתה   ההצעות  בתוקף  יום  120ה  ועשרים(  נמסרו    )מאה  שבו  מהמועד 

קק"ל תהא רשאית להאריך  .  ות בדבר זכייה או אי זכייה למשתתפים בהליךההודע 

 ים.משתתפ בהודעה בכתב שתשלח ל  לתקופות נוספותאת תוקף ההצעה  

לקק"ל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בשאלת תוקפה של הצעה שהמשתתף לא האריך   .17.2

 את תוקף ערבות ההשתתפות שצורפה אליה. 

עקב הליך משפטי, מניין הימים בהם    ליך ההעיכוב בקידום  של  מובהר כי במקרה   .17.3

 לא יובאו בחשבון ימי תוקף ההצעה.   הליךתהיה קק"ל מנועה מלפעול ב

 

 בהצעה פגמים .18

, בין באמצעות המשתתף ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות  קק"להתברר ל .18.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים,    קק"להמשתתף או מצג אחר שהציג המשתתף כלפי  

ואם בחרה בה כהצעה    רשאית לפסול את ההצעהתהא קק"ל  מלאים או מדויקים,  

  . זאת, בכפוף למתן אפשרות למשתתף להביא את עמדתו לבטל את הזכייה  - הזוכה  

בעל פה או בכתב. במקרה זה תהיה קק"ל רשאית לחלט את הערבות )ככול    –בעניין  

  במלוא שא  יישנדרשה ערבות בהליך( כפיצוי מוסכם ולפרוע את נזקיה. המשתתף  

 ך. אם ייגרם כתוצאה מכ -שייגרם לקק"ל  ישיר או עקיף  אחריות לכל נזקה
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, ו/או שינוי  ההליךי  אי צירופה של הצעה חתומה ו/או אי צרוף מסמך נדרש בתנא .18.2

 ונספחיו עלולים להביא לפסילת ההצעה. הליךבנוסח מסמכי ה

קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה   .18.3

שהיא ובלבד שוויתור כאמור לא יגרום נזק לקק"ל ולא יפגע בעקרונות השוויון בין  

 המשתתפים. 

 הסתייגויות .19

,  שהוא  וסוג  מין  מכל ,  שינוי  כל  לבצע   ואופן   צורה   בשום  רשאי   יהיה   לא   משתתףה .19.1

בכל  הליךה  במסמכי שפורסמו   /  הבהרה  ו/או  וכיו"ב  שינוי   / תיקון   /   עדכון 

             מסגרתו.ב

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המשתתף במסמכי   .19.2

צורה   ו/או  דרך  בכל  לגביהם,  הסתייגות  כל  ו/או  )להלן:  ההליך  שהיא 

 "(, רשאית קק"ל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי: הסתייגויות"

 לפסול את הצעת המשתתף.  (1)

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  (2)

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.  (3)

  לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את  (4)

 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 

 קק"ל תביא את ההחלטה שנתקבלה לגבי הסתייגות בהצעה לידיעת המשתתף.   .19.3

19.4. ( בס"ק  המנויות  האלטרנטיבות  אחת  לפי  לנהוג  קק"ל  תחליט  לעיל  4) -(2אם   )

והמשתתף יסרב להסכים להחלטתה, רשאית קק"ל לפסול את ההצעה ו/או לחלט  

 י המשתתף. את הערבות הבנקאית שהוגשה על יד 

 

 מסמכים עיקריים בהליך 

 הצעת המחיר  .20

על המשתתף למלא את הצעת המחיר באופן ברור וחד משמעי. הצעת מחיר עמומה   .20.1

מבלי שלמשתתף תינתן הזדמנות להסביר    תיפסלאו שניתן לפרשה במספר אופנים  

 את הצעתו. 

 : שהצעת המחיר בנויה מכתב כמויות במקרה .20.2

המשתתף   .20.2.1 מחיר  על  כל  למלא  הרכיביםבגין  מן  בכתב    אחד  המפורטים 

להכפיל את סכום היחידה בכמות היחידות הרשומה לגבי אותו רכיב,  , הכמויות

בהתאם לכמויות הנדרשות בכתב    ידו  על  המוצע  הכולל  ההצעהאת סכום  ולסכום  

 הכמויות.  

אי  בכל    –המחירים הקובעים הם מחירי היחידות, כפי שנרשמו בספרות   .20.2.2

היחידה בכמות היחידות    מחירמכפלת  מחיר היחידה לתוצאה של  בין    התאמה
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היחידה והצעת    למחיר יערך חישוב חדש בהתאם    או לסכום ההצעה,  הנדרשת

 המחיר תעודכן בהתאם.  

בו .20.2.3 י  המשתתף  במקרה  בלא  של  מחיר נקוב  יותר  אחדו  כתב    או  מרכיבי 

ים אלה  " לרכיב 0מחיר "נקב ב  המשתתףתהיה קק"ל רשאית לקבוע כי    ,הכמויות

מצאה, עפ"י שקול  קק"ל  בכפוף לכך ש  . זאתביתר רכיבי ההצעה  והם כלולים

כי    דעתה למ  הדבר הבלעדי,  מעניק  את    שתתףאינו  הופך  או  הוגן  בלתי  יתרון 

  בהליך,  יזכההמשתתף    אם.  להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה תכסיסנית  ההצעה

  ו יסופק   אלה  ים כאשר רכיבעמוד בכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה  הוא יידרש ל

 .  בחינם ואו יבוצע

 בכל מקרה שבו נדרש לנקוב בסכומים במילים ובספרות, יגבר הכתוב בספרות.   .20.3

או    במקרה .20.4 מקסימום  מחיר  על  הנחה  )אחוז(  שיעור  להציע  המשתתף  יידרש  בו 

מחירי מחירון, והמשתתף לא מילא את שיעור ההנחה המוצע או שרשם את הספרה  

 .  המשתתף", מחיר המקסימום או מחיר המחירון יהיה מחיר הצעת 0"

  נמוך   במחיר  נקב  והמשתתף(  מינימום)מחיר    מזערי  מחיר  נקבע  שבו  במקרה .20.5

י, קק"ל תראה במשתתף כמי שהציע את המחיר המזערי; במקרה  זערהמ  רמהמחי

מהמחיר   גבוה  במחיר  נקב  והמשתתף  מקסימום(  )מחיר  מירבי  מחיר  נקבע  שבו 

 תפסול את הצעתו. קק"ל   – המירבי 

ההליך,   .20.6 מסמכי  מיתר  המחיר  הצעת  את  להפריד  יש  כי  ההליך  מסמכי  קבעו 

ן הנדרש במסמכי ההליך. קק"ל  המשתתף יצרף להצעתו הצעת מחיר בנפרד באופ

 תהיה רשאית לפסול הצעות שלא יעמדו בדרישה זו.  

 בהליך  ערבות השתתפות .21

קבעו מסמכי ההליך כי על המשתתף לצרף להצעתו ערבות, יצרף המשתתף להצעתו   .21.1

ובנקאית    ערבות ישראלי    מותנית   בלתיאוטונומית  בנק  ביטוח  של  חברת  או 

  , כדין להנפיק ערבויות,  נוסח הערבות המצורף  לטובת קק"ל  המורשת  )כדוגמת 

נוסח   שיצורף  ככול  להליך  שיצורף  הנוסח  לפי  או  באתר  המפורסמים  בטפסים 

 "(. ערבות השתתפותערבות( )"

להיות   .21.2 ההשתתפות  ערבות  ריכוז    לפחותעל  בטבלת  הנדרשים  ובתוקף  בסכום 

תהא ניתנת    . ערבות השתתפותחתומה כדיןו  מכי ההליךהמועדים המצורפת למס

 להארכה על פי דרישת קק"ל. 

  ובלבד ,  מהנוסח שצורף להליך  קבל גם נוסח ערבות אחרמובהר בזאת כי קק"ל ת .21.3

שהערבות תהיה ערבות אוטונומית בלתי מותנית, תוקף הערבות וסכום הערבות  

וניתן  המצורפת להליך  בטבלת ריכוז מועדים  בדרישות המפורטות  לפחות  יעמדו  

 שבעה ימים מיום הדרישה. ( 7)יהיה לחלט את הערבות עד ל 

במסגרת ההבהרות את נוסח הערבות המוצע על ידם  לאשר    המשתתפים רשאים .21.4

משתתף להליך.  הבהרות  להגשת  האחרון  המועד  נוסח    בטרם  את  יאשר  שלא 
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קק"ל כלפי  בטענות  מלבוא  מנוע  יהיה  כאמור  בגין  סתיפהצעתו  אם    הערבות  ל 

 .קק"לשנדחתה על ידי ערבות 

קק"ל תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף   .21.5

 : ו/או הוא הליךלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ה 

 . כפיים ניקיון  בחוסר  או  בתכסיסנות,  בעורמה  הליךה  במהלך נהג .21.5.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה  מידע  לקק"ל  מסר .21.5.2

   ההצעות.ש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת חזר בו מההצעה שהגי .21.5.3

לחתימת   .21.5.4 תנאי  המהוות  ההוראות  לפי  פעל  לא  כזוכה  שנבחר  אחרי 

 ההסכם. 

עבור  מראש    הצדדיםע"י  מוערך  מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם   .21.6

צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל    עקב האמור, וזאת ללא  לקק"ל  מוגרשיי  יםנזקה

בסכום גבוה יותר,  נזקים  פיצויים במקרה שתוכיח  לתבוע    קק"לזכות אחרת של  

על    הליךאו לתבוע את אכיפת ביצוע ה/וו/או את הפער בין הצעתו להצעה הבאה,  

 ו/או לנקוט בכל צעד אחר.   הליךקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את ה ל  וו/א   משתתףה

שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך    של משתתף  השתתפות ה  ערבות את  תשיב    קק"ל .21.7

מארבעה חודשים    ה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחרההודעה על דחיית  לאחר

   .הגשת ההצעה או המועד המוארך לפי המאוחר מבניהםמהמועד האחרון ל 

הזוכה  יחתום  שימים מיום    7  תוךהזוכה תשוחרר    משתתףשל ה  ההשתתפות  ערבות .21.8

כל המסמכים  המצורף לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת    הסכםהעל  

ערבות בנקאית אוטונומית  והשלמת כל התנאים הנדרשים בהליך לרבות המצאת  

מותנית,   שנדרש  ובלתי  ובנוסח    ,בגובהככול  בהסכםבתנאים  וזאת  הנדרשים   ,

על אף האמור קק"ל תהיה    "(.ערבות הביצועלהבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן: "

 רשאית לקבל גם נוסח ערבות ביצוע בנוסח אחר  

חוזה  מהנוסח שצורף ל  אחר  ביצוע  קבל גם נוסח ערבותמובהר בזאת כי קק"ל ת .21.9

שהערבות תהיה ערבות אוטונומית בלתי מותנית,    ובלבד,  )לרבות ערבות דיגיטלית(

יעמדו   וסכום הערבות  המפורטות  לפחות  תוקף הערבות  וניתן  בהסכם  בדרישות 

 שבעה ימים מיום הדרישה. ( 7)יהיה לחלט את הערבות עד ל 

 

 ביטוח .22

ההאם   .22.1 צורך  מסמכי  אין  ביטוחים,  עריכת  אישור  או  ביטוח  נספח  כוללים  ליך 

באופן   בעצמו  עליהם  לחתום  נדרש  להצעה  לצרפם  שבחר  מציע  להצעה.  לצרפם 

או   הוספה  שינוי,  כל  בהם  לערוך  מבלי  ההצעה,  עמודי  יתר  על  לחתימה  דומה 

 מחיקה.  

ל .22.2 יידרש  זוכה(  יוכרז  )אם  בהליך  הזוכה  עריכת  ה רק  אישור  את  הביטוחים  עביר 

כשהוא מלא וחתום על ידי המבטח מטעמו. העברה של אישור הביטוח המצורף  
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למסמכי ההליך כשהוא מלא וחתום מהווה תנאי לחתימה על החוזה מטעמה של  

 קק"ל. 

קק"ל תהיה רשאית לפסול הצעה שצורף לה אישור ביטוחים שנערך בו שינוי וכן   .22.3

שלא נערך    –ביטוחים מעודכן  תהיה רשאית לאפשר למשתתף להעביר אליה אישור  

 בו כל שינוי, בהתאם לשיקול דעתה. 

מובהר כי עצם הגשת ההצעה מהווה הסכמה בלתי חוזרת לתנאי אישור הביטוחים.   .22.4

נדרש לבחון את אישור הביטוחים ולהעבירו לבדיקה של חברת   על כן המשתתף 

  . המשתתפים רשאים להעלות טרם הגשת ההצעה במסגרת ההליךהביטוח מטעמו  

לאחר    –שאלות או השגות בנוגע לאישור הביטוחים במסגרת שלב ההבהרות להליך  

הגשת ההצעה קק"ל תראה במשתתפים כמי שהסכימו לאישור הביטוחים ללא כל  

 סייג. 

 גילוי נאות מצד המשתתף   .23

המצורף למסמכי ההליך. החתימה  כתב גילוי נאות  על    למלא ולחתוםעל  המשתתף   .23.1

 עם המשתתף. להתקשרות תנאי   וה על כתב הגילוי הנאות מהו

לבקש כל השלמה ו/או תיקון אשר יתבקש על ידה  קק"ל תהיה רשאית  בעניין זה,   .23.2

   לצורך הבדיקה. 

ככול שקיימת זיקה, קק"ל תבחן האם לאור הזיקות נדרש לקבל אישורים נוספים   .23.3

רלוונטית החלטה  כל  לקבל  ו/או  ההתקשרות  את  להתנות  פסילת    , ו/או  לרבות 

ההצעה לפי העניין ולאור הכללים החלים על קק"ל, למשתתף לא תהיה כל טענה  

 ו/או קבילה מכל סוג ומין שהוא על החלטת קק"ל בעניין זה.

בחתימה   .23.4 החוזה  במסגרת  ברירה  זכות  מימוש  להתנות  רשאית  תהיה  קק"ל 

 מחודשת על כתב גילוי נאות. 

 

 הוראות נוספות 

 כללי  .24

המפורט .24.1 בנוסף  ההוראות  או  ההליך  במסמכי  האמור  אף  על  יחולו  זה  בפרק  ות 

 שלקק"ל יעמוד שיקול הדעת המירבי. לאמור במסמכי ההליך, כך  

 ההליך  במסמכי מונחים פרשנות .25

קום שבו נדרש תואר אקדמי, הכוונה לתואר אקדמי ממוסד מוכר או לתואר  מ  בכל .25.1

  אקדמי   ממוסד  אינו  שהתואר  במקרה.  החינוך  משרדשניתן לגביו אישור שקילות מ

  למשתתף   לאפשר  רשאית  תהיה "ל  קק,  שקילות  אישור  לגביו   ניתן  ולא   מוכר

   .להליך ההצעות להגשת האחרון  המועד לאחר  שניתן שקילות  אישור להמציא

ציבורי"   .25.2 גוף    – "גוף  כל  חובת    שחלה משמעו  לחוק  בהתאם  מכרז  חובת  עליו 

,  ערים  איגוד,  מקומית  רשות, לרבות תאגיד מקומי, וכן  1992-המכרזים, התשנ"ב
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. פירוש זה יחול  והסתדרות הציונית העולמית  היסוד  קרן  ,היהודית  הסוכנות"ל,  קק

 רק אם לא נקבע פירוש אחר במסמכי ההליך. 

 של קק"ל במסגרת ההליך   נוספות סמכויות .26

למסור  וכן    ההצעות כולן,  את הזכות לדחות כל הצעה או אתקק"ל שומרת לעצמה   .26.1

לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית    או רק חלק מהם  הליךהעבודות נשוא האת כל  

הני או  המחיר  את  שקיבלה  ההצעה  איננה  היא  אם  אף  עבורה  הטוב  ביותר  קוד 

 .ביותר בהתאם לאמור בהליך 

  ולדרוש ממנו פרטים   משתתףלזמן  קק"ל תהיה רשאית  רת ההצעה הזוכה  טרם בחי .26.2

פרטים  להצעתו,  מקבלי    והבהרות  אצל  לברר  ממנו,  שירותים  מקבלי  בדבר 

השירותים פרטים על טיב השירות, בדבר ניסיונו ו/או בדבר יכולתו למתן שירותים  

ת נוספות על  במיומנות ובאיכות גבוהים, וכן לדרוש כי ימציא המלצו  הליךכנדרש ב

 בהליך ו/או כל דרישה אחרת לצורך ברור בטרם יוכרזו זוכים.  הנדרש 

כל מידע    משתתףלבדוק את האיתנות הפיננסית של הקק"ל תהיה רשאית   .26.3 ו/או 

ל  משתתףרלוונטי אחר. ה לפי דרישתה, כל מסמך אשר  מתחייב להמציא  קק"ל, 

ידה על  בוחן של השנים    יתבקש  דוחות כספיים ומאזני  זו, לרבות  לצורך בדיקה 

ומי מטעמההאחר מתחייבת קק"ל  בבדיקה כאמור  סודיות  ונות.  ככול    לשמירת 

ידי המשתתף על  לכך  ת .  שתידרש  רשאי קק"ל  אשר    משתתףלפסול הצעת    תהא 

לעמוד   מסוגל  אינו  ו/או  פיננסית  איתנות  בעל  אינו  כי  זו,  בדיקה  לאחר  יסתבר 

 . ההליךנשוא    נדרשתחייבויותיו הכרוכות בביצוע הבה

לערוך בירורים ולקבל    קק"ל תהא רשאית אך לא חייבתהסרת ספק מובהר כי  ל .26.4

, והן ביחס  המשתתףהמלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה  

כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את    או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהלכל אדם  

ה המידע,  תוכן  מוסרי  זהות  את  ו/או  ההמלצות,  או  ההתייחסויות  או  בירורים 

אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על    משתתףהרלוונטי, או לכל    למשתתף

מקבל על עצמו    והמשתתףאמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע,  

 .תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו

הה .26.5 במסגרת  נדרש  שהמשתתף  מטעמו,  במקרה  צוות  חבר  או  מבצע  להציג  ליך 

את   סיימו  או  בהליך  הנדרשים  בתנאים  עומדים  אינם  הצוות  חבר  או  והמבצע 

עבודתם אצל המשתתף לפני ההכרזה על הזוכה/ים בהליך, תהיה קק"ל רשאית  

לאפשר למשתתף להציג מבצע חלופי או חבר צוות חלופי שייבחנו במסגרת בדיקת  

 ההצעות בהליך.  

 ספות לפסילת משתתףעילות נו .27

יותר    רשאית  תהיה"ל  קק .27.1 לפסול או לדחות הצעת משתתפים בהתקיים אחד או 

 מהמקרים הבאים:  
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שנערכו    אחר  תחרותי  בהליך   מהצעתו  או   מכרזב   בו מהצעתו  חזר   משתתףה .27.1.1

הליך וזאת בשלוש השנים    באותו  כזוכה  שהוכרז  לאחר לפני או  ,  על ידי קק"ל

 . ההליךהאחרונות שקדמו למועד פרסום 

 קיים חוב כלשהו של המשתתף כלפי קק"ל וטרם נפרע.  .27.1.2

תקופת    בוטל  עימו  והחוזה  קק"לל  שירותים  סיפק  משתתףה .27.1.3 במהלך 

  שנים   בשלוש   וזאת,  וכיו"ב  ההתקשרות  בתנאי  ו עמידת  אי  עקב  ההתקשרות 

   .ההליך פרסום  למועד שקדמו האחרונות

כלשהו    הליך  במהלךבעורמה    שנהג  או,  מטעה  מידע  לקק"ל  שמסרמשתתף  ה .27.1.4

  למועד   שקדמו  האחרונות  השנים  בשלוש  וזאת,  שערכה קק"ל שהיה שותף לו 

   .הליךה  פרסום

. בכלל זה קק"ל תהיה רשאית  משתתףלקק"ל ניסיון שלילי, רע או כושל עם ה .27.1.5

  שביעות   היעדר   ,למרמהחשד  ,  אמון  חוסר   לפסול את הצעתו של משתתף בגין

  השירותים   מתןמ  או /ו,  מטעמו  מי  או/ו   ידו  על  העבודות   מביצוע  ניכרת  רצון

לקק"ל ידו    חוזה  פי  על  קק"ל  כלפי  המשתתף  התחייבויות  הפרת  ,על 

 ב. "וכיו  מצדו וראויה הגונה בלתי  התנהלות,  עמו  ההתקשרות

את   .27.2 לדחות  או  לפסול  האם  תחליט  בטרם  למשתתף,  תאפשר  בגין  קק"ל  הצעתו 

 העילות המפורטות לעיל, להביא את עמדתו בעניין זה בפניה. 

 

 בכבוד רב,

 קק"ל אגף התקשרויות 

 

 

 




