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 "גירעונית"לבין הצעה   במכרז  הגבול בין תכנון מסחרי לגיטימי של הצעהקו מהו  

  לה?דינה פסיאשר העולה כדי תכסיסנות 
  

" במכרז אינה רעוניתהצעה ג"כעתירי כוח אדם, בדין ם המוגדרים למעט במכרזי

שיקולים בתוכה  םיכולה לגל ,הצעה כאמור .האה באופן אוטומטי לפסילתמבי

שעל רשות מובן  במקרה כאמור    –  מיים של מגיש ההצעהיריים לגיטעסקיים מסח

   .טרם קבלת החלטה  ,קיים בירור ביחס להצעה כאמור (על דרך השימוע)ל  מנהלית

  

גם מקום בו למגיש  ,ניתוערשות מנהלית אינה חייבת לקבל הצעה גיר כי ,יוער

 שבמסגרתם הוא מבקש להגי לגיטימיים לים מסחרייםשיקוקיימים ההצעה 

  .והדבר נתון לשיקול דעתה - יכדבע ההצע
  

כנגד  ן פישמן ושות'רו רו"ח שרדמהוגשה על ידי תה עתירה אשר לאחרונה נדח

למתן שירותי תקציבאות   9/18  מספר  מכרזבקשר עם    ,המועצה המקומית בית אל

של המרכזיות  אחת הטענות .")המכרז(להלן: " למחלקת החינוך של המועצה

 גירעוניתהצעה  –, היותה של ההצעה אשר נבחרה במכרז היתהרוה"ח בעתירה 

  .זעריות במסגרת השירותיםלא גילמה את ההוצאות המ  ,אשר לטענתו של העותר
  

כל הנוגע להיותן של הצעות על ההלכות של בית המשפט העליון בבית המשפט חזר  

ינה פסלות שד - העולה כדי תכסיסנות ניתועגירניות" והבחין בין הצעה וערי"ג

  ימית.לבין הצעה גירעונית לגיט

  

רון פישמן ושות' רו"ח נ' מועצה מקומית בית אל מישור   162/18מ (מ"א) "עת
  :רסם בנבו)פו( חשבות מוניציפאלית בע"מ

  

שניתן להציע במסגרת מתן  ז קבע את הסכום המירבירכבמקרה דנן, המ

 ₪ 4,375ם של הציע סכוהזוכה במכרז  לחודש. ₪ 7,500והוא  –השירותים 

   המחיר המירבי כאמור.מ 41.6%-מדובר בסכום הנמוך ב לחודש.

  

לטענת העותרת היקף השירותים מחייב עבודה של יותר מחצי משרה בחודש 

  יצוני.ה סבירה באופן קכך, ההצעה כאמור אינומש

  

  

  
   ניתו עאל מול ההצעה הגיר  של הצעה מסחרי תכנון לגיטימיעל 

  

  

דרכו של העולם "

המסחרי היא 

התחרות, ולתחרות זו 

לעיתים ישנם שולי 

מים ושולי טעות מסוי 

לא ...כדאיות צרים. 

צעתה נמצא כי יש בה

כדי לפגוע בתנאים .....

אותם קבעה הפסיקה 

לעניין אספקת 

השירות במחיר 

המוצע ופסילת הצעה 

גרעונית עד 

  ."תכסיסנות
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לעניין המחיר ט בחן את עבודת ועדת המכרזים, והגיע למסקנה כי זו קיבלה תשובות מתאימות  בית המשפ

השירותים שניתנו לרשות  המוצע במסגרת הראיון, עוד מצא בית המשפט כי אין לרשות תלונות על רמת

  עד למועד דיון העתירה.

  

מ "עעב לעניין ההלכה אשר נקבעה בפרט ,גע להצעות גירעוניותהמשפט חזר על ההלכות בכל הנובית 

עונית ה הצעה גירלפי [פורסם בנבו] רחמני ד.א. עבודות עפר בע"מ נ' רשות שדות התעופה 7201/11

   :עשויה להיות לגיטימית

  

אין בעובדה שמדובר בהצעה הפסדית או גרעונית, כדי להביא לפסילת ההצעה "

שת בהיותה הצעה תכסיסנית. לעיתים, יש הגיון כלכלי, מבחינתו של המציע, בהג

חדירה לשוק, ביסוס  הצעה מעין זו, בהיותה מבוססת על שיקולים ארוכי טווח, כגון "

   ."בטווח הקצר מעמד, צבירת מוניטין או רצון להרחיב תחומי עיסוק, וכל זאת תוך ספיגת הפסד

  

ק ספכפי שנ הצעה גירעוניתהבירורים שעל ועדת המכרזים לבצע בכל הנוגע לחזר על  טפבית המש

  :מני לעילבפס"ד רח

  

נדרשת לבחון את שיקולי הרווח וההפסד של " אינהועוד נקבע, כי ועדת המכרזים "

לבחון את רצינותו של המציע ואת  עליההמציע ואת כדאיותה הכלכלית של הצעתו. 

כרז, אם כי מחיר נמוך ובלתי סביר יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על רקע דרישות המ

  " יכול בהחלט לשמש אינדיקציה לחוסר הרצינות של המציע ושל הצעתו

  

  סנות:צד ניתן לזהות תכסיוכי

  

עם זאת, במקרים בהם תמחור ההצעה נופל במידה ניכרת מן האומדן, וכאשר היא 

נוקבת במחירי הפסד בחלקים נרחבים שלה, מתעורר חשד, על פני הדברים, כי מדובר 

), Shifting" (העמסת מחירים, בעיקר, כאשר קיים חשש ל"בתכסיסנות פסולה. זאת

טכניקה הבאה לידי ביטוי בהצעת מחירים גבוהים או נמוכים לפריטים שונים, בהתאם 

  לתכנוני הרווח של המציע, ולא בהתאם לעלות האמיתית של העבודה.

  

כאשר מתעורר חשד לתכסיסנות ברי כי על ועדת המכרזים לבחון את היקף הפריטים 

בלתי ריאלי כלפי מעלה או כלפי מטה ואת השפעתם של מחירים המתומחרים באופן 

אלה על ההצעה בשלמותה. כמו כן על הוועדה לקבל מפי המציע הסברים לגבי אופן 
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ר של ההצעה כאמור, בטרם תגבש את עמדתה בשאלת התכסיסנות... היא התמחו

בשל בהחלט נדרשת לבחון האם ההצעה הוגנת וסבירה והאם אין מקום לפסול אותה 

  תכסיסנות החותרת תחת תכליותיו של המכרז"

   

"מ נ' חברת נמלי ישראל גילי ויואל עזריה בע 6926/10בר"מ בזר על ההלכה אשר נקבעה בית המשפט ח

  :עוניתביחס לאפשרות ההכשרה של הצעה גיר )22.11.2010([פורסם בנבו]  פיתוח ונכסים בע"מ

   

... היא, ככלל, הצעה הנחזית בעיני עורך המכרז... כנמוכה באופן בלתי הצעה גרעונית"

סביר יחסית לאומדן, או יחסית למחיר הנראה לעורך המכרז כהגיוני בנסיבות העניין, 

אפילו הגיש את הצעתו בתום לב ובכוונה מלאה  –חשש כי המציע עד כדי כך שנוצר 

יבצע את העבודה,  –לא יוכל לעמוד בהצעתו כלל, או לחלופין  –לעמוד בהתחייבויותיו 

נשוא המכרז, באיכות ירודה. ניתן עם זאת להכשיר גם הצעה שכזו, אם יהיה בידי 

ננה גרעונית, או המציע לשכנע את ועדת המכרזים שהמדובר למעשה בהצעה שאי

סבירים, או למצער אפשריים" (שם,  –שיוכל לעמוד בה ושהמחירים הנקובים בה 

  ).21בפסקה 

   

אין צריך נקבע כי " -ור לשוק"  ונית בכוונת מכוון מתוך מטרה "לחדובמקרה בו הוגשה הצעה גירע

     ".ת תאפשר לו לעמוד בהתחייבויותיולומר, כי במקרה מעין זה, על המציע להראות כי איתנותו הפיננסי

  

 

  

 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

בדיקת עריכת מסמכי הבהרות, 

הצעות, עריכת חוות דעת ומסמכי 

  .סיכום לוועדת המכרזים

ייצוג רשויות מקומיות בבקשות 

לצווים ארעיים וצווי ביניים 

  ובעתירות מנהליות בדיני מכרזים.

 


