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  *יאיר אלוי, עו"ד /בשל אי עמידה בזמים לאחר הודעת הזכיה ביטול זכייה במכרזהסיכון של 

 האם מדובר –זכייתו במכרז  לצורך מימושאחד התשלומים שהיה עליו לשלם ימים ב במספראיחר  זוכה במכרז

  ביטול זכייתו במכרז?עשוי לגרום לתקלה טכית או פגם מהותי אשר ב

שות מקרקעי ר של זוכה במכרז במקרה בועסקה  2019בתחילת יואר בית המשפט העליון החלטה שיתה ב

המועד האחרון שקבע לתשלומו  חלוף לאחר בלבד ארבעה ימיםביתרת דמי החכירה איחר בתשלום  ישראל

בין , כאשר מבחיים פגםלפסול הצעה שפל בה מוסמכת  מיהלית תקות המכרזים רשותעל פי  . בתאי המכרז

סיס דיי המכרזים בפגם בעל אופי טכי, אשר יתן לתיקון, לבין פגם בעל אופי מהותי, הפוגע בעקרוות יסוד שב

כי יש להחיל כללים דומים בית המשפט קבע ביא לבטלות ההצעה.  עשוי להקיומו עצם (כגון עקרון השוויון) ואשר 

ש זכייתו.  על אף העובדה כי במועד בטרם מימכזוכה אך פל פגם מצדו  הוכרזמציע גם לאחר שביחס להתהלות 

, הרשות השלב המכרזי ומתחיל השלב החוזי בין הרשות לזוכהעקרוית מסתיים ההכרזה על הזוכה במכרז 

הוגדרו סכומי התשלום ומועדיו . במקרה שבו גם בשלב של מימוש הזכייהמחויבת לדאוג לשמור על עקרון השוויון 

אותם באמצעות הארכת  להגמישלא יתן לסטות מתאים אלה או  כתאי יסודי למימוש הזכייה וד מועדמבע

 מועד למציע, שכן הגמשת תאים יסודיים אלו כמוה כשיוי של תאי המכרז בדיעבד תוך פגיעה בעקרון השוויון. 

ד במועדי התשלום לרשות, גם מועיקרון השוויון במכרזים מחייב את הזוכה במכרז לדייק ולעמטבע הדברים, 

  .  וגם אם מדובר בסכומי כסף קטים יחסית ובע מתום לבה קל איחוראם מדובר ב

למשל,  ,כך פגם המצדיק ביטול זכייה במכרז.  יחשבלעומת זאת, עשויים להיות מצבים בהם איחור בתשלום לא 

דרש לשלם שלושה תשלומים פרדים (דמי חכירה, הוצאות , 2011שת ב זוכה במכרז לרכישת קרקע, שפורסם

לזוכה כי ככל שלא ישלם מסר באותו מקרה,  והוצאות פיתוח לרשות המקומית). מקרקעי ישראל  למיהלפיתוח 

האחרון  הזוכה פה למיהל מקרקעי ישראל ביום  . תבוטל זכייתובמועד שקבע לכך דמי חכירה והוצאות פיתוח 

באותו מקרה קבע רק למחרת.  קיבל את התשובה  ת לברר האם קיימת יתרת חוב כלשהי, אךעל מ לתשלום,

כי איחור מפורשות בין היתר מאילוצי המיהל ומאחר ולא צוין  בע בתשלום הקל איחורכי ה ,בית המשפט

  .תבוטל הזכיה במכרזלא פסק כי בתשלום הוצאות פיתוח לרשות המקומית יביא לביטול הזכייה, 

, ביחוד כאשר מדובר באיחור קל בביצוע הוראות המכרז על ידי היא צעד דרסטי וקיצוי במכרז יטול זכייהב

תורמת להגברת עמידה דווקית על הוראות המכרז  בדמותגישה וקשה ובלתי מתפשרת עם זאת, .  הזוכה

  .ולכלכל מהלכיו בהתאםכך שכל מציע יוכל לתכן  יציבות בהחלטותיהן של ועדות מכרזים שוותלוודאות וה

הן  ואף להסתייע בגורם מקצועי העוסק בתחום, מומלץ לכל מציע לבחון היטב את הוראות המכרז ,זאתלאור 

עוגמת למוע את ו בתאי המכרז כלשום הדשת ההצעה והן בשלב מימוש הזכייה, על מת להבטיח עמיבשלב הג

  . אי עמידה בהוראות המכרזהכלכלי הכרוך באובדן הזכייה בשל הזק לצד פש ה

                                                 
אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ   במשרד אפיק ושות' ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים והמשפט המיהלי.בכיר עו"ד יאיר אלוי היו עורך דין  *

-03לפרטים וספים:  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהמשפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי: , 6093609



  
-2-  

  
www.afiklaw.com 

  
  
  

www.afiklaw.com 

 

Afik & Co., Attorneys and Notary                וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

 

  

The Risk of Disqualification of a Tender Win Due to Failure to Meet Time Restrictions 
Following the Win / Yair Aloni, Adv. * 

A winner of a tender was late by four days in one of the payments required to be made in order to 
consummate the win – is this a technical glitch or a material defect that may result in the 
cancellation of the winning in the tender? 

A decision given by the Israeli Supreme Court in January 2019 discusses a case where the winner 
of a tender for purchase of land from the Israel Lands Authority was late in paying the balance of 
the lease fees by four days from the date stipulated in the tender terms.  Under the Tenders 
Regulations, an administrative authority is authorized to disqualify a defected bid. In general, it is 
common to distinguish between a defect of a technical nature that can be cured and a defect of a 
material nature that violates the basic principles underlying the tender laws (such as the principle 
of equality) and which, by its very existence, brings to the disqualification of the bid.  The Supreme 
Court held that similar rules should be applied in relation to the conduct of a bidder even after being 
declared a winner, if a flaw occurred on its part before consummating the win.  Despite the fact that 
at the time of declaration of the winning bidder, the tender phase ends and the contractual stage 
begins between the authority and the winner, the authority is obligated to ensure that the principle 
of equality is maintained even at the stage of consummating the win.  If the amounts and dates of 
the payment are set in advance as a material condition for the consummation of the win, it is not 
possible to deviate from such terms or to flex them by extending the bidder's payment time, as the 
flexibility of such material conditions is deemed a retroactive change in the terms of the tender 
which violates the principle of equality. Naturally, the principle of equality in tenders requires the 
winner of the tender to be precise and to meet the dates of payment to the authority, even if a short 
delay is involved and even if made without mala fide and regarding relatively small amounts. 

However, there might be cases in which a delay in payment will not be considered a defect 
justifying cancellation of the win.  That was the case when a winning bid of the Land Authority 
tender published in 2011 was required to pay three separate payments (lease fees, development 
expenses to the Land Authority and development expenses to the local authority). In that case, the 
Land Authority informed the bidder that if it does not pay the lease fees and development expenses 
by the due date, the win will be canceled. The bidder approached the Land Authority on the due 
date, asking whether any debt exists, but due to administrative constraints the response was received 
only the following day. The Court held that the delay was facilitated by the Land Authority’s 
constraints and as it was not specifically stipulated that a delay in payment of development expenses 
to the local authority would result in the cancellation of the win, the win will not be cancelled. 

Canceling a win is a drastic and extreme measure, especially in the case of a short delay in 
consummation of the tender by the winner.  However, a rigid and uncompromising approach in the 
form of strict adherence to the provisions of the tender contributes to increased certainty and 
stability in the decisions of various tenders committees so that each bidder can plan and calculate 
its steps accordingly.  In view of this strict approach, it is strongly recommended that each bidder 
carefully examine the provisions of the tender and be assisted by a tenders professional, both at the 
stage of submitting the bid and at the stage of consummating the win, in order to ensure compliance 
with the terms and conditions of the tender and avoid the aggravation and economic damage 
involved in the loss of the win due to failure to comply with the provisions of the tender.  

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com) and his 
practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public law.  Nothing herein should be treated as a 
legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-
mail: afiklaw@afiklaw.com 


