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  14/2017מ/ 'מכרז מס -הגשת מסמכיםלוחות זמנים של ההליך וטבלת תיוג ל
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 7.8.17 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2 12:00 22.8.17 מפגש מציעים 2
 6.3.1 14:00 27.8.17 מועד אחרון למשלוח  4
 6.4.1 14:00 4.9.17 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. הינם מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, 

 
בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור בטבלה 

 המפורטת לעיל.
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
 

 אסמכתאות לצירוף סעיף בהזמנה הדרישה מסד
 הוכחת רכישת מסמכי מכרז בסכום של   .1

1,500    .₪ 
קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שמו  9.8.4+  6.1.3

 של המציע

פרוטוקול מפגש מציעים חתום ומאושר  6.2.9 מפגש מציעיםהגשת פרוטוקול הוכחת   .2
 ידי המציע-על

קבלת מענה ל )ככל שנשאלו וככל שניתן   .3
 מענה(

עתק המענה לשאלות ההבהרה חתום ה 6.3.4
 ידי המציע-ומאושר על

 1טופס מס'  7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .4
 ידי המציע-חתום ומאושר על

אישור קבלת שינוי תנאי המכרז או   .5
 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(

על שינוי  חברההודעה בכתב מטעם ה 7.3.4+  7.3.3
התנאים או לוחות הזמנים חתומה 

 ידי המציע-ושרת עלומא
 7טופס מס'  8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך  .6

 ידי המציע-חתום ומאושר על
ידי -הגשת כל מסמכי ההצעה חתומים על 8.4.3+  8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה  .7

 המציע במקום המיועד לכך
 2טופס מס'  8.3.2 אישור מורשי החתימה מטעם המציע  .8

 ו"חידי עו"ד או ר-חתום על
העתק המענה לשאלות ההבהרה  6.3 מענה ל  .9

 ידי המציע-חתומות על
צילום נאמן למקור של תעודת התאגדות  9.1.2.1.1 תעודת התאגדות/שינוי שם )לתאגיד(  .10

 וכל תעודת שינוי שם
 תדפיס מעודכן מרשם החברות 9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .11

 צילום נאמן למקור של תעודת זהות 9.1.2.2.1 תעודת זהות )ליחיד(  .12

הסכם שותפים ותעודת זהות )לשותפות   .13
 לא רשומה(

צילום נאמן למקור של הסכם השותפים  9.1.2.2.2
 ושל תעודות הזהות שלהם

בהתקנת מערכות  –הוכחת ניסיון   .14
 סולאריות

 6טופס מס'  9.2.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 6נספח לטופס מס'  9.2.2 אריותמערכות סולבתחזוקת ניסיון   .15
 מזמין העבודהידי -על מאושר 

עמידה בדרישות המפרט הטכני ביחס   .16
 למערכת המוצעת 

 בהתאם לבדיקת היועץ למכרז   9.2.3

יש לצרף העתק תעודת קבלן רשום   9.3.1+9.7.1 סיווג קבלני   .17
 בתוקף 

 5טופס מס'  9.4.2.1 הוכחת מחזור/פעילות  .18

 צירוף דוחו"ת כספיים 9.4.2.2 דוחו"ת כספיים  .19
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 2016, 2015, 2014לשנים 
 5טופס מס'  9.5 היעדר הערת "עסק חי"  .20

 ידי רו"ח-חתום במקור על
₪  500,000 של בסכוםערבות הצעה   .21

 4.12.2017תוקף עד ליום ב
 3טופס מס'  9.6.1

העתק רישיון קבלן בתוקף )ניתן העתק  9.7.1 סיווג קבלני מתאים  .22
 נאמן למקור(

עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים   .23
 ציבוריים

 4טופס מס'  9.7.2
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 ניהול ספרים כדין –אישור תקף  9.7.3  
 ניכוי מס במקור –אישור תקף  9.7.4  
 תעודת עוסק מורשה 9.7.5  

 15טופס מס  9.8.1.1 היעדר ניגוד עניינים  .24
ם חתום תצהיר בדבר היעדר ניגוד ענייני

 ומאומת בפני עו"ד
 12טופס מס'  9.8.1.2 שמירה על זכויות עובדים  .25

תצהיר שמירה על זכויות עובדים חתום 
 ומאומת בפני עו"ד

 14טופס מס'  9.8.1.3 הרשעה פליליתהיעדר   .26
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 חתום ומאומת בפני עו"ד
 פרופיל של המציע 9.8.1.4 פרופיל של המציע  .27

 מסמך ב' 9.8.2 כם חתוםהס  .28
חתימה על ההסכם ונספחיו במקומות 

 המיועדים לכך
 8טופס מס'  11.1.3 הצעה כספית  .29

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד

 ימים 7 10טופס מס'  5.1.1 ערבות ביצוע  .1

 ימים 7 לוח גאנט  5.1.2  הכנת לו"ז לביצוע  .2

 ימים 7 11טופס מס'   5.1.3 פרטי חשבון בנק  .3

 9טופס מס'   5.1.4 ביטוחים  .4
 ידי המבטח-חתום כדין על

 ימים 7

 )א( 9טופס מס'   5.1.4 ביטוחים  .5
 ידי הקבלן-חתום כדין על

 ימים 7

 )ב( 9טופס מס'   5.1.4 ביטוחים  .6
 כדין על ידי הקבלןחתום 

 ימים 7

 ימים 7 13טופס מס'      5.1.5          הצהרת זוכה טרם חתימה  .7

אישור יועמ"ש בדבר העדר   .8
ניגוד עניינים ו/או קרבת 

 משפחה

 ימים  7  15טופס מס'   5.3

 
 

 על ההסכם.   חברהמניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת ה
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 (01714/2מ/ זמנה להציע הצעות )מכרז מס'מסמך א': ה

                                         
 כללי .1
 

מתכבדת בזאת  ("המזמיןאו " "החברה" )להלן:  בע"מ לאילת )חכ"א(החברה הכלכלית  .1.1
לאספקה, התקנה  ורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות כמפלהזמינכם, 

ית במבני ציבור ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטא
המפרטים ישות ההליך, לרבות רהכל בהתאם לד ,אילתומוסדות חינוך ברחבי העיר 
 )להלן: ורפים למסמכי ההליךהנספחים המצהמסמכים והטכניים, כתב הכמויות וכל 

 .)"הפרויקט"

 
ההתקשרות להקמת המערכת נשוא הליך זה בשיטת הזמנת עבודות ל"תכנון וביצוע" מלא  .1.2

(FULL TURN KEY ) כאשר במסגרת זו הספק יהיה אחראי בין היתר, לכל הפעולות
המערכת רישויהנדרשות לצורך תכנון המערכת,   לרבות הגשת בקשה להיתר בניה וקבלת 

ביצוע בדיקות התקנתה, רכש רכיבי המערכת, החשמל,  היתר הבניה, קבלת המכסה מחברת
 .המערכת לרבות אחריות על המערכת קבלה ומסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקת

 

עד למסירה מלאה  חודשים  8הינו , טש"קו 2,000 התקנה של עבור משך הביצוע המתוכנן  .1.3
צו התחלת על  חברהמועד חתימת המ, שיימנו )אחרי מסירה ראשונה והשלמות( חברהל

 . עבודה פרטני לכל גג
 

 
ר הנה מחיר פאוואשלי סופי הצעת המחי :אופן ההתחשבנות ביחס לביצוע הפרויקט הינו  .1.4

כולל חיבור המערכת לחח"י וכל הדרוש באופן מושלם לצורך הפעלה של המערכת וכן ביצוע 
הינה באחריות שנה ראשונה יובהר כי, ) שנים 10לתקופה של סה"כ  תחזוקת המערכות

 המציע הזוכה(. 

 

ת רצונה של לחברה במצב פועל ומושלם לשביעו מערכותלאחר סיום שלב ההקמה ומסירת ה .1.5
את חוזה ההתקשרות  עם על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה, החברה תהיה רשאית להסב 

והתחזוקה, לעירית אילת )להלן "העיריה"(. בנסיבות  האחריותהמציע הזוכה עבור שלב 
שינוי  אלה, מיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, העיריה תיכנס לנעלי החברה, ללא שום

לא תהיה למציע הזוכה ולרבות המציע הזוכה תחייבויות הצדדים י ההתקשרות ובהבתנא
והוא או אחרת, כלפי החברה ו/או כלפי העיריה ו/ שום עילה לטענה ו/או לתביעה כספית 

 כאמור. טענה או תביעה יהיה מושתק מלהעלות כל 
 

וע ואשר ישמש כקבלן הראשי לביצ צוע העבודות ייעשה על ידי המציע שיוכרז זוכה בהליךבי .1.6
יבצע את העבודות בעצמו ולא יהיה רשאי לבצע את העבודות באמצעות המציע העבודות. 

בכתב  חברהאת אישור הביצוע עבודות הכלולות במכרז שקיבלו למעט קבלני משנה, 
אי שקבלן המשנה הינו בעל ההיתרים, נובת ,לביצוע באמצעות קבלני משנה ומראש

. לביצוע העבודה חברהראש ובכתב על ידי הואושר מהמתאימים לדעת החברה הרישיונות 
הסתייעות הקבלן הראשי בקבלני משנה, תמשיך לחול מלוא  חברהבכל מקרה בו תתיר ה

 האחריות לביצוע העבודות על הקבלן הראשי. 
 

שנים  20לפחות  לתקופה של אחריות מלאה, לספקבמסגרת הצעתו מתחייב המציע הזוכה  .1.7
 ממירים, קונסטרוקציה וכל מערכת או תשתית אחרת. פאנלים, ת כוללוכלל המערכל ביחס

מובהר, כי להוראות מסמך ג' )המפרט הטכני(.  ובהתאםהינה לרבות לחלפים האחריות 
אחריות לממירים לצרף יהיה רשאי ביחס למציע בלבד,  יםלחילופין ביחס לאחריות לממיר

והתחייבות תקן שנים לממיר שיו 10התחייבות לאחריות של בעת הגשת הצעתו למכרז, 
שנים ומתן  10להחלפת הממיר בחלוף שתצורף בעת הגשת המכרז מטעמו נוספת 
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, כאמור לעיל בנוסף (.שנים לממיר שיותקן )במקום זה שהוחלף 10התחייבות לאחריות של 
שנים ממועד מסירתה  10יספק המציע הזוכה שירותי תחזוקה שוטפת למשך תקופה של 

 .) שנה ראשונה על חשבון המציע הזוכה(ידוהמלאה של המערכת שתותקן על 
          

לא לבצע תהיה רשאית  חברההצעות המציעים יוגשו ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז, וה .1.8
להקטין את בהתאם להרשאות התקציביות שבידיה,  ותלבצע את העבודאת העבודות, או 

/או לשנות את סדר ו או המתוכנן )אף תוך כדי ביצוע העבודה( היקף העבודות המבוצע
על מנת ביצוע העבודות ואת לוחות הזמנים לביצועם ו/או לקבוע שלבים לביצוע והכל 

 שתאושר לביצוע העבודות כאמור. הסופית  להתאים את הביצוע בפועל למסגרת התקציב
 
מעיריית אילת ו/או  העבודותכלל למען הסר ספק, באין הרשאה תקציבית מלאה לביצוע  .1.9

לבצע את , הבלעדי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה חברה, הביבההמשרד להגנת הס
שלא להתחיל בביצוע הפרויקט כלל ואף לבטלו ולמציע לא הפרויקט באופן חלקי בלבד ו/או 

 תהיה כל טענה בקשר לכך. 
 

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, 0ובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "מ  .1.10
", וזאת בין אם בפועל 0מציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "תשולם התמורה בה נקב ה

לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן 
מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא 

החל באילת תשולם למציע  תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ
התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול 

 במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק. 
 

על הגדול כי העבודות נשוא מכרז זה ימומנו בשלמותן ו/או בחלקן מובהר בזאת במפורש,   .1.11
ובכפוף  חברהצוע כל הפעולות אשר תלויות ב. לפיכך, בכפוף לביהמשרד להגנת הסביבהידי 

כתנאי לביצוע תשלומים למשתתף הזוכה על ידי  חברהלמתן כל האישורים אשר תלויים ב
/או ו חברה, לא תהיה למשתתף הזוכה כל טענה ו/או דרישה כלפי ההמשרד להגנת הסביבה

ע לא יבוא בקשר עם התמורה ו/או המועד בו תשולם התמורה, כאשר המציכלפי מי מטעמן 
שרד ממה, זאת עקב עיכובים בהעברת התשלומים עבור המציע הזוכה חברהבכל טענה ל

 להגנת הסביבה.
 

יראו את המציעים כמוותרים מראש על כל טענה ו/או בהגישם הצעה במסגרת ההליך,  .1.12
יוכרז הזוכה שבו שמקרה כל במכל סוג שהם וכנגד כל גורם שהוא,  ו/או זכות תביעה דרישה
לא יבצע את העבודות נשוא הליך זה )כולן או חלקם( ו/או לא יבצע את העבודות , הז בהליך

אישורו של -של איגין צמצום היקף העבודות בבבסדר שנקבע לביצועם בהליך זה, זאת 
, ו/או תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה

 מכל סיבה שהיא הוצאת צו התחלת עבודהעיכוב בו/או עיכוב במועד תחילת ביצוע העבודה 
בכל מקרה של ו/או  קטרויהעדר תקציב מלא לפבשל ו/או  (העדר היתר בנייהבשל לרבות )

שלבים לביצוע העבודות בכל מקרה שבו ייקבעו שינוי לוחות הזמנים לביצוע העבודות ו/או 
 מושתקים בקשר לכך.  ויראו אותם   ,באופן חלקי בלבדאם העבודות יבוצעו ו/או 

 
. , עיריית אילת והמשרד להגנת הסביבהחברהה על המציע הזוכה יהיה לעמוד בכל דרישות .1.13

את האישורים הנדרשים במסגרת  לקבלעל המציע שייבחר לביצוע העבודה תחול החובה 
, כאשר כל ההוצאות בגין מסירתה לחברה העבודה שלוזאת בתום הביצוע  מסמכי ההליך

   ולא תשולם בגינן כל תוספת.אותן כלולות במחיר החוזה  , יראוהאמור
 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.14
 

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה והמסמכים  :מסמך א' .1.14.1
 שיצורפו לה תוך כדי ניהולו של מכרז זה.
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אושרה על ידי לבין המציע שהצעתו  חברההסכם התקשרות בין ה :מסמך ב' .1.14.2
במכרז, לרבות נספחיו והמסמכים שיצורפו ראש העיריה כזוכה 

 לו תוך כדי ניהול מכרז זה ו/או לאחר חתימתו של ההסכם. 
 

  המפרט הבין משרדי )כהגדרתו להלן( הינו חלק מהמפרט  :( 1)מסמך ג' .1.14.3
 הטכני של הליך זה והינו מצורף על דרך ההפניה. 

 

 
בין משרדי כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מן המפרט ה

המפרט הטכני, זאת בכל הנוגע להשלמת הוראות חסרות 
או לפרש הוראות קיימות במפרט הטכני המיוחד שהוכן 

בכל מקרה של סתירה יגבר לצורך הליך הזה, כאשר 
המפרט הטכני המיוחד ו/או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

 .של המפקח
 

  כני מיוחד;מפרט ט(: 2)' מסמך ג .1.14.4

 
 . מנחה טבלה מרכזת : מסמך ד     .1.14.5

 
 רשימת גגות ושטחי גגות.     :  'מסמך ה 1.14.10

 

 .צילומי גגות להתקנהל דוגמאות  :    'מסמך ו 1.14.11
 

  ההצעה, הגשת העדכני למועד  /תשתיות מחירון דקל בנייה חדשה :' זמסמך  1.14.12
 .( ההפניהמצורף על דרך  - 15%פות כלשהן בניכוי תוס ללא                                                                 

 

 
 ם באמצעות ג חברהעל ידי ה ניתנים לצירוף'( ז –) מסמך ג' טכנייםהמסמכים ה                             

 . מדיה מגנטית                             
    

ה, את אופן הגשת ההצעה מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצע .1.15
ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 

כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות  חברהבמסמכי המכרז ולהשיבם ל
 ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמפורט להלן.

 

ובכל מקרה, היא כל הצעה שהיא, בתר, או ביו ההזול ההצעבמתחייבת לבחור  אינה חברהה .1.16
לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם להוראות המפורטות שומרת לעצמה את הרשות 

 ובכפוף לכל דין. בגוף המכרז

  

הסר כל ספק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת  למען .1.17
היא ולכן,  1970-ל הפרת חוזה(, התשל"א( לחוק החוזים )תרופות בש2)3מונח זה בסעיף 

. המשתתפים מוותרים בזאת מראש על טענה ידי הזוכה בהליך-איננה ניתנת לאכיפה על
ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד שעניינו אכיפת ההסכם 

 .חברההשייחתם עם הזוכה בהליך זה, על 
 

 :הזוכה המציע ביטוחי .1.18
 

)חוזה  במסמך ב'המפורטות  חברהההמציעים מופנית לדרישות שומת לב ת .1.18.1
 9 טופסהקבלן ] קיום ביטוחי)ביטוחי הקבלן(, ולאישור על  21סעיף ההתקשרות( 

 שיזכה במכרז מהמצעים מיעל ידי  )ב'( 9)א( ו  9 טופסו  "אישור עריכת ביטוח"
 .", בהתאמה(הביטוח הוראות" ו/או "הביטוח דרישות)להלן: "
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הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם להוראות המפורטות לעיל  המציע .1.18.2
 ולהלן.

 
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת  .1.18.3

מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת במפורש כי קיבל 
 ים כמפורט לעיל ולהלן.ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרש

 
וחוזה  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .1.18.4

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע איזה מהעבודות  חברהבידי ה ולהפקידההתקשרות 
"אישור עריכת ביטוח"  )בנוסחו המקורי(  9הנדרשות וכתנאי לתחילתן, את טופס 

 כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו.
 

בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף  .1.18.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ בכתב ימציא לה העתקים חברהלדרישת ה

 
כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  .1.18.6

גשת . לאחר ה, כאמור במסמכי המכרזפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך
מובהר, כי ככל שייערכו . ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

( החברה תתעלם 9טופס שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )
 . מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה

 
כדין  םחתו נספח הביטוח,אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .1.18.7

 הקבלןהצהרת  )א'( 9 טופס כאמור לרבות, )בנוסחו המקורי( על ידי מבטחי המציע
תהא  חברההמקורי(, ה המציע )בנוסחהכדין על ידי  מהפטור מנזקים, חתו –

איזה בשל אי הצגת כלשהן עבודות הלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  רשאית
 מים כנדרש.החתו יםהאישורמ

 
 נספחאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  גרוע מהאמור לעיל,בנוסף ומבלי ל .1.18.8

לראות במציע כמי שהפר את רשאית  חברהכאמור וכנדרש לעיל, תהא ה, הביטוח
 החוזה ו/או לבטל את זכייתו במכרז.

 
 ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי כי דרישה אין ההצעות הגשת בשלביודגש כי  .1.18.9

, המהווים אישור והצהרת המציע כי המציע של וחותמת בחתימה אלא המבטחים
 הביטוחיםבדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 הנדרשים.
 

 הגדרות .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה משאר  .2.1
 עות הבאה:מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמ

 

 
כמסמך ": מפרט טכני מיוחד המצורף המפרט המיוחד" או "המפרט הטכני" .2.1.1

במסגרת מסמכי המכרז, ואשר מפרט את הדרישות הטכניות בכל הנוגע  (2ג)
לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת 

 שייערך בו;

 
הכולל  מסגרת מסמכי המכרזב  ד'כמסמך ": מסמך המצורף  כתב הכמויות" .2.1.2

 חברהלפי סעיפים ופרקים את הפריטים שה, ואשר מפרטים מסמכי משנה
שינויים למעריכה כי יש לבצע במסגרת העבודות נשוא ההסכם, ובכפוף 

ותוספות שיבוצעו לכתב הכמויות תוך כדי הליך זה ו/או במהלך ביצוע 
 כתבי כמויות מנחים.  וכןהעבודות; 
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ללא התקף למועד מתן ההצעה,  תשתיותו מחירון דקל בנייה ": דקל מחירון" .2.1.3
 'זכמסמך ף על דרך ההפניה רמצו 15%תוספות כלשהן בניכוי 

 
במסגרת מסמכי המכרז, לרבות כל שינוי המצורפים  הדוחותכל :  "דוחות" .2.1.4

 ;םו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בה

 
ועדה הבין ": המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההמפרט הבינמשרדי" .2.1.5

לביצוע  "(,הספר הכחולמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה )"
המעודכנת ביותר נכון למועד הגשת  םזאת בגרסת עבודות נשוא המכרז.

מובהר, כי בהגשת ההצעות למכרז זה, יראו את כל אחד ההצעות במכרז זה; 
בנוסחו כי מצוי בידיו המפרט הבין משרדי,  ,מן המציעים כאילו הצהיר

 המעודכן ביותר.

 
למסמכי המכרז(,  מסמך ב'למציע הזוכה ) חברה": הסכם בין הההסכם" .2.1.6

 לרבות, כל המסמכים המצורפים להסכם ו/או כל שינוי שיבוצע בו מעת לעת;
 

 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.7

 
כהצעה  חברה": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של ההזוכה" .2.1.8

 מה על ההסכם; לשם חתיותאושר הזוכה, 
 

 .החברה הכלכלית אילת בע"מ":  חברהה" .2.1.9
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות עבודות ביצוע ": הפרויקט" .2.1.10
ומוסדות חינוך ברחבי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 

 כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.  אילתהעיר 
   

וההנחיות המצורפות, פרט הטכני בהתאם למהפרוייקט ביצוע ": מבנה" .2.1.11
חלק מן העבודות המבוצע באתר מסוים; לעניין מכרז זה, כל אחד לרבות 

 מחלקי הפרויקט כמפורט לעיל ייחשב כ"מבנה";
 

": כהגדרתם במסמך א' למסמכי המכרז, העבודות" או "העבודה": העבודות" .2.1.12
ל השטח לרבות כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע הפרויקט, לרבות, הכנה ש

בו מבוצעות העבודות, הקמה, ביצוע כל התשתיות הדרושות, , מערכות, ניקיון, 
הובלה ופריקה, פינוי פסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי בטיחות, 
הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, ייעוץ, שימוש בחומרים, שירותי 

רגנות לביצוע העבודות או מעבדה, לרבות, כל הפעולות הדרושות לצורך התא
כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט 

 רישוילרבות כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, כהגדרתו במכרז;  
 המערכת לרבות הגשת בקשה להיתר בניה וקבלת היתר הבניה, קבלת המכסה  

ביצוע בדיקות קבלה ומסירת התקנתה,  רכש רכיבי המערכת,החשמל,  מחברת
שנים וכן מתן  10למשך וכן ביצוע תחזוקה שוטפת המערכת על מרכיביה, 

 אחריות מלאהכאמור במפרט הטכני והכולל שנים  20 תקופה שללאחריות 
ביחס לכלל המערכות כולל שנים  20שנה לפאנלים,  20 לפחות  שללתקופה 

הינה לרבות ו תשתית אחרת. האחריות ממירים, קונסטרוקציה וכל מערכת א
לחילופין להוראות מסמך ג' )המפרט הטכני(. מובהר, כי  ובהתאםלחלפים 

ביחס לאחריות לממיר בלבד, מציע יהיה רשאי ביחס לאחריות לממירים לצרף 
שנים לממיר שיותקן  10בעת הגשת הצעתו למכרז, התחייבות לאחריות של 

עת הגשת המכרז להחלפת הממיר בחלוף והתחייבות נוספת מטעמו שתצורף ב
שנים לממיר שיותקן )במקום זה  10שנים ומתן התחייבות לאחריות של  10

 . שהוחלף(
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זוכה(: מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, " )מטעם האיש הקשר" או "נציג הזוכה" .2.1.13
ידי -אשר ישמש כנציג הזוכה בכל הנוגע לביצוע ההסכם ואשר יאושר על

 מכרז. כאמור במסמכי ה חברהה
 

ישמש כאיש המקצוע הבכיר מטעם הזוכה, אשר יועסק  הזוכה נציגמובהר, כי 
לצורך מתן  זוכהאשר ישמש כגורם האחראי מטעם הידו באופן ישיר והוא -על

כאיש ישמש בתחום נשוא מכרז זה, וכן, )הן הנדסי והן ניהולי(  מענה מקצועי
 לכל דבר ועניין;של הזוכה הקשר מטעמו 

 
. כל עוד לא נאמר אחרת, ישמש חברההידי -": כל מי שיקבע עלהחברהנציג " .2.1.14

  .חברההכנציג אלעד טופל  
 

 חברהה מורשי החתימה של ": המועד שבו יחתמו מועד תחילת ההתקשרות" .2.1.15
 על ההסכם;

 
 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.16

 
לרבות ערבי חג, וכן, חגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא": יום עסקים )יום" .2.1.17

 (;היהודיתפי הדת -ומועדים המוכרים על
 

": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה הודעת הזכייה" .2.1.18
 כהצעה הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז;

 
 ;חברהה": ועדת המכרזים של ועדת המכרזים" .2.1.19


ידי ועדת המכרזים לצורך בדיקת -ל": צוות מקצועי שימונה עצוות בדיקה" .2.1.20

 המכרזים; תלוועדההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות 
 

 ; 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.21

 
ביצוע העבודה  תחילת. מובהר כי בהסכם כהגדרתו": עבודה התחלת צו" .2.1.22

החתום  חברהה מותנה בקבלת צו התחלת עבודה מטעםידי הזוכה, -בפועל על
יהיה תוקף אך ורק לאחר . מובהר כי לצו התחלת העבודה, חברההנציג על ידי 
על ידי יועמ"ש הסכם ההתקשרות בין הצדדים ואושר  חברהעל ידי ה שנחתם

  . חברהה
 

 ": כהגדרתו בהסכם; המפקח" .2.1.23
 

-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט": חוק רישום קבלנים" .2.1.24
, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה ת כל התקנות שהוצאו מכוחולרבו, 1969

 בחוק או בתקנות כאמור;
 

 הלשכהידי -על שמפורסם כפי, למגורים הבנייה תשומותמדד  –" המדד" .2.1.25
 ; אותו שיחליף אחר רשמי מדד כל או, לסטטיסטיקה המרכזית

 
ר בלשון יחיד, גם יש לראותו גם בלשון נקבה, וכן להפך, והאמו -כל האמור בלשון זכר  .2.2

 פי הקשרם והדבקם של דברים.-בלשון רבים ולהפך, והכל על

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות  :הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
ההכנות הדרושות וההסדרים וכן את אחרים הנדרשים על פי כל דין, האישורים ו/או כל ה
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וכל משאב משרדים, הציוד, ו כוח אדם, כליםיצוע הפרויקט )כגון: לב הזמניים הדרושים
  .(אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט

 

על ידי  למכרז דנאשהוגשו ההצעות נפתחו מעטפות כי כל עוד לא  ,מובהר למען הסר ספק .3.2
הפרויקט, פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת -, עלחברהה, רשאית ועדת המכרזים

להוסיף עליו או לגרוע ממנו. הודעה על שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי 
 המכרז. 

 
 תקופת ההתקשרות .4

 

)הצו  פרויקט, הנה החל מן המועד הנקוב בצו התחלת העבודהכל שלב בתקופת הביצוע של  .4.1
 (חברהל ואישורו על ידי היועמ"ש כדין  יהיה תקף רק לאחר חתימת הסכם ההתקשרות

 והכל בהתאם למפורט בחוזה ו/או נספחיו. 
 

שומרת לעצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות ו/או את  חברהה .4.2
, שיקול חברהתקופת הביצוע של הפרויקט, וזאת בהתאם להוראות ההסכם. מובהר כי ל

 מור לעיל.דעת בלעדי ומוחלט בכל הנוגע להארכת תקופת ההתקשרות או תקופת הביצוע כא
 
למען הסר ספק, מובהר כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים כוללת את התקופה הדרושה  .4.3

ביצוע הפרויקט, לרבות, כל תקופה הדרושה להתארגנות  לשםלצורך התארגנות הזוכה 
 ההתקשרות לתקופת מועד הארכת כל תינתן לא כי מובהרביניים במסגרת ביצוע העבודות; 

 .  הזוכה בהתארגנות םעיכובי בגין, הצדדים בין
 

כי העבודה הכלולה בפרויקט,  ,להקפיד חברהתשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוונת ה .4.4
, כאשר על הזוכה ידי המציע הזוכה-תבוצע בתוך מסגרת לוח הזמנים המפורט שיוגש על

 חודשים 8תוך ט, "קו 2,000לפחות  התקנה של -הפרויקט לבצע מסירה סופית של 
מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי .לביצוע לת עבודה שיימסר לו בהתאם לצו התח

המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור, תהווה הפרה של ההסכם 
ומבלי לגרוע  -את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות  חברהותקנה ל

 בהסכם(. חילוט ערבות הביצוע )כהגדרתה  -מכלליות האמור 
 

   :וקבלת צו התחלת עבודהתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם  .5

 
 טרם חתימה על ההסכם נדרשיםמסמכים  .5.1

 
 את המסמכים הבאים:  חברהימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות ה 7בתוך 

 
(. סכום ערבות 10' מס טופס) המכרז למסמכי המצורף לנוסח בהתאם, ביצוע ערבות .5.1.1

-כפי שאושרה על מגובה הצעת המציע הזוכה, ( אחוזיםוחצי )שבעה 7.5 יהיה הביצוע
    ידי ועדת המכרזים.

 
אשר ישמש כבסיס ללוח  ט"קו 2,000כ להתקנת  ידו-המוצע על מפורטלוח זמנים  .5.1.2

 .  חברההזמנים המפורט )כהגדרתו בהסכם( ואשר יהיה כפוף לאישור ה

 
 (. 11מס'  טופספרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .5.1.3

 
מורשית הידי חברת ביטוח -חתום על כשהוא)בנוסחו המקורי(  ביטוחים קיום אישור .5.1.4

 .9' מסטופס כבישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף להליך זה לפעול כדין 

 
כטופס ימים ממועד הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על הצהרה בנוסח המצורף  7בתוך  .5.1.5

 טופסבהר, כי חתימתו של הזוכה על למכרז זה, זאת באמצעות מנהליו. יו 13מס' 
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מהותי להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב, ומהווה תנאי מהווה תנאי  13' מס
 .  על הסכם עם הזוכה חברהלחתימת ה מוקדם

 
 קבלת צו התחלת עבודה הזוכה טרם  יאישור נציג .5.2

 
 ים הנציגאת  חברה, הזוכה יגיש לאישורה של הכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה .5.2.1

כאיש קשר מטעמו של המציע הזוכה שישמש  מטעמו מנהל הפרויקטהם: ומטעמו 
מנהל העבודה ומנהל הפרויקט מובהר, כי , של הזוכה, מנהל עבודה ומהנדס ביצוע

 . ובתנאי שהוצהר על כך והינו עומד בתנאי הכשירות אותו בעל מקצוע רשאים להיות 

 
 בעלו גופים ממשלתיים, עבודה עם רשויות איהיו: תנאי הכשירות למנהל הפרויקט  .5.2.2

אספקה והתקנה של מערכות מתחום  פרויקטיםשנים לפחות בניהול  שלושניסיון של 
  סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית.

 
תנאי הכשירות למנהל העבודה יהיו: מנהל עבודה מורשה ומוסמך מטעם משרד  .5.2.3

אספקה והתקנה של  בתחוםפרויקטים ניהול בשנים  3של בעל ניסיון  ,הכלכלה
 .מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית  

 
 בפנקס הרשום אזרחי ביצוע מהנדסתנאי הכשירות למהנדס הביצוע יהיו:  .5.2.4

בתחום אספקה והתקנה של שנים לפחות  5, בעל ניסיון של  ואדריכלים המהנדסים
   מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית.

 
ובהר, כי מ .למתן צו התחלת עבודהיהווה תנאי מוקדם הזוכה, י נציגל חברההאישור  .5.2.5

ו, הוצע על ידהחלפתו של נציג הזוכה שלדרוש את בכל שלב תהא רשאית  חברהה
 וממילא לדרוש פירוט ו/או הבהרות אודות השכלתו ו/או ניסיונו.

 
מטעם נציג כל  ישורו של שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לא חברהמובהר, כי ל .5.2.6

 הזוכה.

   

 בדבר היעדר ניגוד עניינים חברהאישור יועמ"ש ה .5.3

 
 של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה עם ההסכם על חברהה חתימת 5.3.1

 נפרד בלתי כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים על. עניינים ניגוד היעדר לעניין חברהה
 או חברה לעובד משפחה קרבת/או ו עניינים ודניג היעדר בדבר הצהרה, זה ממכרז

. בדיקה כאמור תתקיים בין היתר על בסיס נוסח ההצהרה המצורף ציבור נבחר
  להליך זה. 51' מס כטופס

 
ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על    5.3.2

 14בתוך להליך זה(  13טופס כההסכם עם הספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת 
פרויקט רשאית למסור את ביצוע ה חברההתהא ימים מיום משלוח הודעת הזכייה, 

 אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה בשל כך. מציעלכל 
  

 הצגת רשימת קבלני משנה עימם מבקש המציע הזוכה להתקשר .5.4
 

יעביר  התחלת עבודה, ם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת צוימים מיו 14בתוך  .5.4.1
הם בכוונתו להסתייע בשקבלני המשנה רשימת את  חברהאישור ההמציע הזוכה ל

  .לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה
 

קבלני תהיה רשאית לאשר ו/או לא לאשר על פי שיקול דעתה הבלעדי את  חברהה
מקה תהיה סופית, ללא צורך בהנ חברהה, והחלטה זו של המשנה )כולם או חלקם(

 . ולא ניתנת לערעור
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מתוך הרשימה שהוגשה  קבלן משנהלא תאשר  חברהכי ה ,למען הסר ספק, מובהר .5.4.2
ם נוספי ימים 7תוך בזאת קבלן משנה חלופי,  להציגעל המציע הזוכה יהיה , הלאישור

  ממועד קבלת הודעת הדחייה.

 
, יהיה חברההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי תנאי לאישור קבלן משנה על ידי  .5.4.3

בביצוע עבודות דומות לאלה אותן נדרש קבלן  חמש שנים לפחותהוכחת ניסיון של 
.  הקביעה האם עבודה אחרת הפרויקט, אלא אם קבע מנהל המשנה לבצע בפרויקט

, הינה סופית ואינה חברההינה דומה, נתונה להחלטת מנהל הפרויקט ומהנדס ה
 ניתנת לערר. 

 
הפר האמור בסעיף זה, וכתוצאה מכך, אין ציע הזוכה המ, כי חברהתברר לככל שי .5.4.4

רשאית,  חברההבאפשרות המציע לבצע את העבודה בהתאם לדרישות ההליך, תהיה 
ו/או  נההזוכה לא תהיה כל טע, ולמציע וביטול זכייתו על ביטול ההליךלזוכה להודיע 

 .דרישה ו/או זכות תביעה בקשר לכך
 

 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה ננים להליך לוחות הזמנים המתוכ

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 
 –' א בימיםהיא תתקיים  10:00: בשעה  7.8.17א' יום ב תחל המכרז מסמכי מכירת .6.1.1

 .בשעות העבודה הרגילות 13:00 -עד ל 8:30ה', בין השעות 
המועדים המפורטים לעיל הנם מועדים שעות קבלת כי  ,תשומת לב המשתתפים

 . חברהההקהל במשרדי 
 

מחובתם של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין את שעות 
 חברהה מזכיר בכלל ובמשרדו של  חברהקבלת הקהל במשרדי ההפתיחה ו/או 

 .  בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלשהו בעניין שעות הפתיחה כאמור

 
פארק ברחוב  במשרדי החברה -חברהבמשרדי המסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .6.1.2

, זאת לאחר . 13:00שעה  3.9.2017עד ליום  , אילת2התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה .תשלום דמי הרכישה

יובהר, כי העתק מסמכי המכרז שיפורסם באתר  .www.eec.co.ilבכתובת: 
 .לשם הגשתו לתיבת המכרזים ולא בלבד עיון לצורך הנו, חברההאינטרנט של ה

 
 (וחמש מאות שקלים חדשים אלף) ₪ 1,500הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתם עלות .6.1.3

המכרז במועד קבלת מסמכי  חברה(, אשר ישולמו ל" 0מע"מ באילת הוא בשיעור ")
 . מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה. וכתנאי לקבלתם

 
לעיל ביחס לשעות הפתיחה של משרדי  6.1.1בסעיף ר תשומת לב המשתתפים לאמו

 . , ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זהחברהה
 

רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע טרם הגשת ההצעות למכרז היא מודגש, כי  .6.1.4
כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי  .להשתתפות בהליך סףתנאי 

 .המכרז כאמור
 

  )"סיור קבלנים"(מפגש מציעים  .6.2

 

 החברהחדר ישיבות של ב 0012:: בשעה  8.201722.' ג יתקיים ביום מציעים מפגש .6.2.1
 .אילת  2פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל בהנמצא 
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את הצעתו מסגרת . המציע חייב להגיש בחובההיא ההשתתפות במפגש המציעים  .6.2.2
מי להגשת הצעה ומהווה תנאי מקד וחתום מאושרכשהוא פרוטוקול מפגש מציעים 

 . רזיםידי ועדת המכ-למכרז ובדיקתה על

 
להגעה בזמן למפגש  להיערך, המעוניינים להשתתף בהליךעל המציעים השונים  .6.2.3

המציעים, זאת בהתאם לשעה המפורטת לעיל, לרבות, בירור כל הפרטים לגבי מיקום 
 ושעת קיום המפגש. 

 
לא צירף את פרוטוקול  מציע אשר התברר לאחר הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כי .6.2.4

 . תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו מפגש המציעים,

 
אין בעצם ההשתתפות במפגש המציעים כדי לגרוע מחובתו של כל מציע לבדוק  .6.2.5

בעצמו ועל אחריותו את מלוא תחולת הפרויקט ואת יתר הוראות מכרז זה ו/או 
 תנאיו השונים.  

 
שתתפות במפגש )בנוסח שיימסר להם בתחילת באחריות המשתתפים למלא טפסי ה .6.2.6

 או מי מטעמו. חברההמפגש( ולהפקידם בידי נציג ה
 

מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, היא לאפשר מענה על שאלות משתתפים  .6.2.7
שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז, וכן, לקיים סיור במקום בו עתידות להתבצע 

 העבודות נשוא הפרויקט. 

 
ג עניינים יעל פי שיקול דעתה הבלעדי, להצ ,תהא רשאית חברההיעים, במפגש המצ

למסמכי  חברהלא יהיה תוקף לכל התייחסות של הפרויקט. שונים הקשורים ב
אלא אם באו לאחר מכן לידי או לכל נתון אחר הנוגע למכרז, , מפגשבמהלך ה המכרז

 .פרוטוקול המפגשביטוי ב
 

מהלך ב. מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו בתום מפגש המציעים ייערך פרוטוקול .6.2.8
מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל 

 מהלך מפגש המציעים, יחייב את המשתתפים במכרז. בשינוי למסמכי המכרז שיבוצע 
 

למשתתפי מפגש יועלה לאתר החברה באינטרנט או יופץ פרוטוקול מפגש המציעים  .6.2.9
לחתום על קבלת פרוטוקול זה,  אלוודשל כל מציע ואחריותו חובתו  המציעים,

 .  הפרוטוקול ולצרף אותו להצעתו במכרז
 

6.3.  

 
 חברהאחד מן המציעים לפנות אל ה כל רשאי ,14:00 בשעה 27.8.17א'  ליום עד .6.3.1

  .בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 
 אלעד טופל בדוא"ל:  די,לי בלבד בכתב להפנות יש  את .6.3.2

elad@eliat.muni.il 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  חברהה .6.3.3
המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף  חברהתשובת המובהר, כי . שאלות ההבהרהל

רוכשי המכרז מך זה, זאת לכל אחד מהוראות מסתופץ כהודעה לפי שאלת ההבהרה(, 
את טופס  חברההמשתתפים במפגש המציעים אשר הפקידו בידי נציג הו/או 

 ההשתתפות כאמור לעיל )בהתאם לפרטי ההתקשרות שנרשמו במפגש המציעים(. 
 

לשאלות  חברהחובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות ה .6.3.4
  .ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על

 

mailto:elad@eliat.muni.il
mailto:elad@eliat.muni.il
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אלא אם ניתנה  חברהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הלמ .6.3.5
 .ובמסגרת ההליך בלבדבהודעה בכתב 

 
 
 

 הגשת ההצעות למכרז .6.4

 
ה השע עד  4.9.17ב' , לא יאוחר מיום בלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1

בפארק רה, החבמשרדי ב, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא 0041:
  "(.מועד הגשת ההצעותלהלן: ") אילת  2התעשייה אילתם מבנה אמת"ל 

 
לא ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2

 . או נבחרי ציבור חברהתתאפשר הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי 
 

שמות המציעים שהגישו  )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע רישום של חברהמזכיר ה .6.4.3
את הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך 

 כאמור. 

 
הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.4.4

על המציעים להיערך בהתאם  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 
באחריות המציע . ועד והשעה הנקובים לעיללצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למ

 לוודא כי הינו נערך כראוי להגשת הצעתו במועד וללא איחור.
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  חברהה .6.4.5
אחד מן המציעים אשר השתתפו -לכל בכתבכך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 מכרז זה. במפגש המציעים או רכשו את מסמכי
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד 
פה או בכל דרך -להגשת ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל

 . אחרת

 
הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל  .6.4.6

 ור.המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמ
 

 שינוי לוחות זמנים .6.5

 
 תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  חברהמובהר, כי ה .6.5.1

 
על פי שיקול דעתה הבלעדי, , רשאית, בכל עת חברההעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.5.2

הנוגעים להליך זה, זאת לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, 
 הוראות מסמך זה.   ל שתינתן בהתאםבכתב בלבד, בהודעה 

 
 תהוראות כלליו   .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 
 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  רכישת מסמכי המכרז .7.1.1

 
המכרז )ללא זכות צילום וללא ניתן לעיין במסמכי עד למועד מפגש המציעים,  .7.1.2

 פי תאום טלפוני מראש. -, אך ורק עלחברהבמשרדי התשלום(, 
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 במסמכי העיון יתקיים, חברהה של האינטרנט תרבא יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל
 .    בלבד האינטרנט באתר המכרז

 
והם נמסרים למציע לשם  חברההם רכושה של ה המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3

   כל שימוש אלא למטרה זו. במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז השתתפותו 
 

גם  חברההם רכושה של ההליך זה במלואם,  למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.4
ובנתונים שמולאו  תוכל לעשות בהם חברהלאחר שמולאו על ידי המציע, וכי ה

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר בהצעות המציעים 
 .לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך

 
אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  חברהכי ה למען הסר כל ספק, מובהר .7.1.5

המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות 
 במכרז זה.

 
 םאישור הבנת תנאי .7.2

 
כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  .7.2.1

 .הצעתו ועל ביצוע הפרויקט

 
כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על  מציע יאשר,כל  .7.2.2

 נוסח האישור מצורףם. עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה
 .(1' טופס מסלהזמנה זו )

 
לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי  .7.2.3

קפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כת
כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  חברההיעמדו לזכותה של  -מכל סיבה שהיא 

חילוט הערבות הבנקאית )כהגדרתה  -המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 
 להלן(.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 
יקול הדעת הבלעדי, שומרת לעצמה את ש חברהכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, ה .7.3.1

לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, 
 .חברההעדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי 

 
שתופץ בלבד, ייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2

י נפרד הודעות אלה תהוונה חלק בלת. שתתפים שהשתתפו במפגש המציעיםלמ
 . מכרזמתנאי ה

 
בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3

, והמשתתפים מוותרים חברהה מטעם  אלעד טופלבאמצעות , חברההמטעם  בכתב
 מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

 
אותה כחלק  המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף .7.3.4

 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו
 

. משתתף שלא קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5
, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו כמי חברההידי -אישר קבלת ההודעה על

שקיבל הודעה שניתנה בהתאם להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
 סירת ההודעה לידיו.בעניין מ

 
 םמידע המסופק למציעי .7.4
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, במסגרת מסמכי מכרז חברהההמידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי  .7.4.1

במועד עריכת מכרז זה  חברהזה, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של ה
המידע הוא בגדר ופרסומו. יחד עם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, 

מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים,  חברה, ואין הבלבד אומדנא
 לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.

 
, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .7.4.2

ים לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או הרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה
 .חוזההתחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והמכלול לשם מילוי 

 
ייחשבו כמי שקיבלו  מציעיםההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .7.4.3

מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בחתימתו  ומקצועי ייעוץ משפטי
את קיבל לידיו של כל מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יראו כל אחד מן המציעים כמי ש

ביצע את כל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר, מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, 
 וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.

  

 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 
על המציע להתייחס בהצעתו לכל ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .8.1.1

. חובה על ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזם בתנאי ההפרטים הנדרשי
המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין 

 להותיר סעיפים ללא מילוי.

 
המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאים לצרף  .8.1.2

כל העתק כאמור יהיה מאושר העתקים צילומיים של מסמכים מקוריים, ובלבד ש
תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה,  חברהכנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. ה

לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, 
 גם לאחר פתיחת הצעתו.

 
 המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא .8.1.3

רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה  חברהה
 .תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים

 
תהא רשאית,  חברהלא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. ה .8.1.4

ות, שינוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייג
ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה . מכרזתוספת או השמטה ביחס לתנאי ה

 .חברההלשיקול דעתה הבלעדי של 

 
או לשנות , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  .8.1.5

 . הליך זהאת מסמכי 
 

או , תוספת חיקהרשאית לראות בכל שינוי, מבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 
של המציע מתנאי הליך זה או ההסכם שאמור תיקון כאמור, משום הסתייגות 

 . להיכרת מכוחו, ולפסול את ההצעה מטעם זה
 
 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2
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מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו  .8.2.1
ז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכר

משום קנוניה ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת 
המפירה את כללי השוויון החלים בהליך מכרז ו/או חסרת תום לב הצעה בלתי הוגנת 

 ציבורי.

 
זו להזמנה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2

 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .8.2.3
חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל 

 בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו. חברהטענה ו/או דרישה כנגד ה

 

 הצעה חתומה .8.3

 
מורשי המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של כל נספחיה, על ההצעה  .8.3.1

המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו החתימה של 
 להציע הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.

 
או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי עו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2

 (. 2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-תמו עלההצעה וכל יתר מסמכי המכרז נח
 
  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 
 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, פרוטוקול מפגש המציעים,  .8.4.1.1
כאמור  חברהידי ה-תשובות ל וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

ומלאים; ההצעה עצמה תוגש  במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים
למעט כתיבת מספרו של מכרז זה , לא מזוההבמעטפה  סגורהכשהיא 

 .לצרכי זיהוי בלבד
 

ערבות בנקאית תקיפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד  .8.4.1.2
 מכל יתר מסמכי המכרז.    

 
 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .8.4.1.3

 
)עותק  חברהידם מידי ה-וגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש עלכל מסמכי ההצעה י .8.4.2

המקור בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדיה מגנטית, יצורפו 
תקליטורים בהתאם למסמכי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי אחר, כגון: דיסק 

ת לבין נתונים במקרה של סתירה בין נתונים המופיעים על גבי מדיה מגנטיאון קי(. 
  "( יגבר האמור בעותק הקשיח.hard copyהמופיעים בעותק קשיח )"

 
, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3

ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת 
נו תאגיד יצרף להצעתו התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שה

 אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה. 
 

כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו  .8.4.4
מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

כקבוע  פר תנאי הסף,מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מס
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במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנקאית כאמור במסמך זה, תצורף בנפרד מכל יתר 
 מסמכי המכרז. 

 
פסול ל –אך לא חייבת  –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  ,חברהה .8.4.5

   . צורפו אליה המסמכים כמפורט לעילי הצעה אשר לא
 

 תוקף ההצעה .8.5

 
( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ת חזרה, למשךההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכו .8.5.1

 .להגשת ההצעות

 
על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  חברההחליטה ה .8.5.2

 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90בתוקפה למשך תשעים )
 

רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר  חברהה .8.5.3
 מת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. חתי

 
 בדיקת ההצעות .8.6

 
. לצורך בדיקת ההצעות, תהא ועדת המכרזים רשאית חברהההצעה תיבדק על ידי כל  .8.6.1

 . מטעמהלמנות צוות בדיקה 

 
של ההצעות באמצעות המקצועיים רשאית לבצע את הבדיקה של ההיבטים  חברהה .8.6.2

 שיקול דעתה היחידי והבלעדי.  פי-איש מקצוע מטעמה שיבחר על

 
יעזר פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-תהא רשאית, על חברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .8.6.3

, לרבות, אנשי מקצוע ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות לצורך 
 ידה כעובדים. -המועסקים על

 
 להצעות שהוגשו הבהרותה למתן פרטים ובקש .8.7

 
רשאית לפנות למציעים )או מי מהם(  חברהההמכרז, תהא  לאחר פתיחת מעטפות .8.7.1

בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, 
  .נדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתןזאת כפי שיהיה 

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן  חברהה .8.7.2

הגשת ההצעות למכרז או פתיחת ההצעות, להשלים מידע חסר ו/או  המציעים, לאחר
המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או אנשי המקצוע 

 של ואיתנותו הכלכליתעמידתו ידו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת -המוצעים על
 המציע ו/או חברי הצוות מטעמו בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

 
את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד  חברההמציעים יעבירו ל .8.7.3

של תגובת המציעים תצורף להצעה . חברהה כתובת בפנייתה, לפי חברהשקבעה ה
 .ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנההמציע הרלבנטי, 

 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9
 

 הבאים: רק מציעים העונים על כל התנאיםאך ורשאים להשתתף במכרז 
 

 המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל .9.1
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על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות  .9.1.1
 תאגיד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל.

 
ציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם מלצורך הוכחת עמידתו של ה .9.1.2

 מכים הבאים:  את העתק המס
 

 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1

 
פי דין בישראל, יצרף להצעתו את -מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק מאומת  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם -על

 של התאגיד )ככל ששונה(.

 

הרשם הרלבנטי )קרי, על  של התאגיד אצל מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם  חברה

 החברות(.  
 

   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 

מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום תעודת  .9.1.2.2.1
הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, לרבות, צילום 
הספח המצורף לתעודת הזהות כאמור, בין היתר לצורך 

 הוכחת מקום מגוריו.
 

מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו את  .9.1.2.2.2
ידי -הסכם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת על

 עו"ד, וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים. 
 

 ומערכת מוצעת.ניסיון מוכח  .9.2

 
התקנה בביצוע עבודות  )כולל( 2017-2012 בשנים המציע להיות בעל ניסיון מוכח  על .9.2.1

 ט. "קו 500 לפחותשל  בהספק על גגותריים תקנים סולאישל מ

 
מערכות לפחות חודשים  36במשך  2017ועד  2012תיחזק בין השנים המציע  .9.2.2

  בכל חודש. קו"ט 1,000 לפחותף מצטבר של בהיק המותקנות על גגותסולאריות 
 

הקשורים, כגון: ממירים, המכלולים המערכת המוצעת על ידי המציע לרבות  .9.2.3
עומדת _ זרי חשמל, וכל הדרוש לחיבור, עבודה ותפעול מושלםקונסטרוקציות, אבי

 למסמכי המכרז.  בכל דרישות המפרט הטכני שצורף כמסמך ג'
 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף קטלוג ומפרטים של המערכת המוצעת 
 על ידו ואשר יבחנו על ידי היועץ המקצועי למכרז.

 
 ף זה:אופן הוכחת הניסיון לעניין תנאי ס .9.2.4

 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף אלה, על המציע לצרף להצעתו את 

 המסמכים הבאים: 
 

 תצהיר נושא משרה .9.2.4.1
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לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על כל 
אחד מן המציעים לצרף להצעתו תצהיר נושא משרה שיהיה ערוך 

, אשר יכלול את הפרטים 6 כטופס מס'בהתאם לנוסח המצורף להלן זה 
 הבאים: 
 

 שם הגוף ומהותו; .9.2.4.1.1

 

 מהות הפרויקט שבוצע; .9.2.4.1.2
 

מעמדו של המציע בפרויקט )קבלן ראשי, קבלן משנה,  .9.2.4.1.3
 התקשרות ישירה(.

 
התקופה בה בוצע הפרויקט )מועד התחלת הביצוע ומועד  .9.2.4.1.4

 מסירת העבודה למזמין(;
 

ל להיקף כספי של הפרויקט או של העבודות שבוצעו )לא כו .9.2.4.1.5
 למע"מ(; 

 
" היקף כספי של פרויקט או של עבודותלעניין סעיף זה: "

ייקבע אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו לידי המציע 
 בגין העבודות שבוצע, על בסיס חשבונות מאושרים. 

 
לגבי עבודות שמצויות בהליך ביצוע במועד הגשת ההצעה 

ידי -למכרז, ניתן להסתמך גם על חשבונות המאושרים על
 זמין )אף אם טרם הגיע מועד התשלום(.המ

 
שם של איש קשר עמו ניתן ליצור קשר ולאמת את  .9.2.4.1.6

 ידי המציע. -הכספיים שנמסרו עללרבות הפרטים 

 

 אישור בכתב של המזמיןעל המציע לצרף להצעתו  .9.2.4.1.7
של המאשר כי המציע ביצע והשלים את עבודות ההקמה 

 במועדים הנקוביםוזו הושלמה לשביעות רצונו המבנה 
 . 6לעיל כחלק מטופס מס'  9.2בסעיף 

 
תיעשה  – בדיקת עמידת המערכת מטעם המציע .9.2.4.1.8

באמצעות היועץ המקצועי למכרז מטעם החברה.  חוות 
 דעת היועץ המקצועי תהיה סופית ותחייב את המציע. 

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים -תהיה רשאית, על חברהמובהר כי ה .9.2.5

כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון ידי המציע -שהוצגו על
 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו על

 
ו/או רשות  חברההבמקרה של ניסיון רע של המציע עם  - פסילה עקב ניסיון רע .9.2.6

ו/או תאגיד עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה ו/או חברת בת  תמקומית אחר
,  אחר שעבורו ביצע המציע עבודות דומות לאלה הנדרשות במכרזית ו/או גוף ממשלת
רשאית לפסול את ההצעה של המציע ויראוה כלא עומדת  ועדת המכרזיםתהיה 

 בתנאי הסף. 
 

)כולל( ויכלול בין היתר,  2017 – 2010יתייחס לשנים  9.2.6קטן ניסיון רע לעניין סעיף  .9.2.7
בע"פ ביחס לטיב השירות שניתן על ידי המציע, קבלת חוות דעת שלילית בכתב או 

בהתאם לאמור מסוג עוון או פשע ו/או ביצוע עבירות הרשעה עמידה בלוחות זמנים, 
 למסמך א'.  9.8.1.3ו  9.8.1.2בסעיפים 
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 סיווג קבלני  .9.3

 
בהתאם חשמל הנו קבלן מורשה כדין לביצוע עבודות ביום הגשת הצעתו, המציע  .9.3.1

  3 א' 160סיווג:  ןרישיובעל  ,ת הצעתושביום הגנים, והנו חוק רישום קבללהוראות 
פיו ביום הגשת -והתקנות שהותקנו על בהתאם לחוק רישום קבלנים 3א'  191 או 

  ההצעה. 
 

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות לרישומו לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה 
 .פי החוק והתקנות הנ"ל-התקף על

 
 

 מחזור כספי מינימאלי .9.4

 
שקלים  מיליון ניש) ₪ 000,0002, לפחות של ,כספי מחזור בעל להיות המציע על .9.4.1

פי -זאת על 6201 ,5201, 4201 הכספים משנות אחתבכל  (,"ממע כולל לא( )חדשים
רשאי  2016בהתייחס לשנת של המציע לשנים אלה.   המבוקרים"ת הכספיים הדוחו

 על דוח כספי סקור.  ךהמציע להסתמ
 

ובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את הסר ספק, מ למען
בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים  המציע הכנסות

 .או מפעילויות אחרות שהוא מבצע עמוהקשורים 
 :אופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה .9.4.2

 
להצעתו את  לצרף המציע על, אלההוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  לצורך

 המסמכים הבאים: 

 

 אישור רואה חשבון .9.4.2.1

 
על המציעים לצרף להצעותיהם אישור של רואה החשבון של המציע, 
המאשר את עמידתו של המציע בתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת 

 (.5טופס מס' בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 
אי נייר פירמה של משרד רויש לערוך על גבי  5טופס מס' מובהר, כי 

 .החשבון של המציע
 

 6201, 5201, 4201לשנים מבוקרים  כספיים דוחותההעתק  .9.4.2.2

 
על מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבון, ועדת 

לצרף להצעותיהם, את לדרוש מן המציעים  רשאית תהיההמכרזים 
 . 2016, 2015, 2014לשנים  הכספיים  הדוחותהעתק 

 
 אינם שנתונים אלהייחסים לסכומים כספיים, הרי הסף מת שתנאי, כי ככל מובהר .9.4.3

 כוללים מע"מ.
 

 "חי עסק" אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .9.5

 
או  "עסק חי", לא רשומה הערת 6201של המציע לשנת  המבוקר"ח הכספי בדו .9.5.1

, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו "עסק חי"אזהרת 
ככל שאין למציע דוח מבוקר ולתו לעמוד בהתחייבויותיו. הכספי של המציע ו/או יכ

 יצוין על בסיס הדוח הסקור.  2016לשנת 
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 כטופסרואה החשבון שלו, זאת בנוסח המצורף  אישורלצרף להצעתו את על מציע  .9.5.2
 להליך זה.  5' מס

 
 הצעההערבות  .9.6

 
 ישראלי מסחרימאת בנק  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .9.6.1

 אות אלף חמש מ₪ ) 500,000סכום ב"(, הבנקאית הערבות)לעיל ולהלן: " בלבד 
המכרז; להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  , וזאתכולל מע"מ( שקלים חדשים

 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז ) תהא ערוכה בנוסחהבנקאית הערבות 

 
תחליט על  חברהה. ככל ש 4.12.2017ם ליועד תעמוד בתוקפה הבנקאית ות בהער .9.6.2

שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את 
 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 

 
למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח  .9.6.3

ה )לרבות, לעניין סכום שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף ז
(, תיפסל ותגרור עמה את ואף במקרה של ערבות מיטיבה הערבות או מועד תוקפה

 .פסילת ההצעה
 

כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ תהא רשאית, על חברה, הלעיל על אף האמור .9.6.4
, ובלבד ( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות 

  .פנתה לכל המציעיםשדרישה זו הו
 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, חזיר לידי המציע ת חברהה .9.6.5
המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש או

 .לתקופה שעד סיום ביצוע הפרוייקט ביצוע
 

ם הנקוב הסכולחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ותהא רשאית  חברהה .9.6.6
בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו 
מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר 
הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או 

ולהוראות מסמכי המכרז ו/או  שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה
ועדת וו/או בכל מקרה שבו התברר ל שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז

המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן כי  ,המכרזים
שיש חשש לקיומה של בין המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה ו/או השוויוני 

 . וכיו"ב(ו הצעה פיקטיבית הטיה ו/או הטעייה ו/אניסיון 
 

כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  חברהמובהר, כי אין בזכויות ה .9.6.7
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין. חברהעומד לרשות ה

 
להוכיח קיומו של נזק , מבלי שתצטרך הבנקאית רשאית לחלט את הערבות חברהה .9.6.8

או לפנות קודם ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה כלשהו שנגרם או לבססו ו/או 
  .הצגת כתב הערבות בפני הבנקאלא שדי בלכן אל המציע, 

 
מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא אם כן  .9.6.9

 3קפה הינו , במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוחברההמציא ל
ין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך . לעניחברהחודשים מיום החזרתה ל

 משפטי בפני בית משפט. 

 

 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .9.7

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:
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לחוק  בהתאם 3א'  191 או  3א'  160סיווג :  ןבעל רישיובעל רישיון המציע הנו קבלן  .9.7.1
המציע לצרף להצעתו אסמכתאות  עלפיו. -התקנות שהותקנו עלרישום קבלנים ו

 .פי החוק והתקנות הנ"ל-לרישומו התקף על

 
כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.7.2

. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה 1976-ציבוריים, התשל"ו
 (. 4ופס מס' טבנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 
ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.7.3

 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]מס הכנסה 
 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .9.7.4


 .1976-וסף, התשל"ןהעתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מ .9.7.5

 
 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .9.8

 
המסמכים ו/או האישורים המפורטים כלל את ל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש .9.8.1

 כל המסמכים הבאים:את במסמך זה, עליו לצרף להצעתו גם 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.8.1.1
 

מו, כי המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטע .9.8.1.1.1
לא יהיה  חברההשתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם ה

תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו 
המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים 

כטופס בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 
 להליך זה.  15מס' 

 
היועץ המשפטי  תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור .9.8.1.1.2

 טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה.  חברהשל ה

 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.8.1.2

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה  .9.8.1.2.1
למסמכי המכרז,  4טופס מס' בו, בנוסח המצורף כמסמך 

פי חוקי -בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על
הרחבה וההסכמים הקיבוציים העבודה ועל פי צווי ה

 הרלבנטיים. 

 

בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי  .9.8.1.2.2
שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, 
במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה 

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין -על
שנים האחרונות מהמועד הפרה של חוקי העבודה בשלוש ה

האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מנהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות 

 והקנסות כאמור או העדרם. 
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש  .9.8.1.2.3
השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין 
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, 4ורטים בטופס העבירות המנויות בחוקי העבודה והמפ
   לפסול את ההצעה על הסף.רשאית ועדת המכרזים 

 
ידי מינהל -אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .9.8.1.2.4

( קנסות או 2ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשני )
יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים 

רשאית ועדת , בשלוש השנים האחרונות, 4בטופס מס' 
. מובהר בזאת כי ההצעה על הסףים לפסול את המכרז

 מספר הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים. 
 

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית .9.8.1.3

 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי  .9.8.1.3.1
המציע עצמו וכן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד 

ן, מנכ"ל, מנושאי המשרה במציע )כגון: חברי דירקטוריו
משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תפעול, 

 הורשעומנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(, לא 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7במהלך 

בעבירה שיש עמה קלון, זאת בהתאם לנוסח המצורף 
 . 14כטופס מס' 

 
 עבירה שיש עמה, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.8.1.3.2

" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, קלון
 על עבירה מסוג "פשע" או "עוון";

 
המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם  .9.8.1.3.3

יחתום בעל , עליהם 14הפלילי, בנוסח המצורף לטופס 
 מציע.  מניות /נושא משרה ב

 
 המציע יצרף כל הכרעת דין ו/או גזר דין שיש כנגד המציע. .9.8.1.3.4

יובהר, כי ככל ויתברר כי המציע הורשע בעבירה שיש 
 2010-2017עימה קלון כאמור בהגדרה לעיל, בין השנים 

ויראו את המציע כמי שחל לגביו  הצעתו תיפסל  על הסף
 ניסיון רע כאמור בתנאי הסף להליך. 

 
 המציע של פרופיל .9.8.1.4

 
 הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 :איםהב

 
ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של  צורת .9.8.1.4.1

המציע. ככל שהמציע נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר 
בתמצית את הגופים האחרים החברים באשכול החברות, 
הקשר בינם לבין המציע, וכן, תחום הפעילות של כל אחד 

 מן הגופים הללו. 

 

 .המציע של פעילותו תיאור .9.8.1.4.2
 

 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .9.8.1.4.3
 

 .המציע הדירקטוריון ונושאי המשרה של חברי פירוט .9.8.1.4.4
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נושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל,  פירוט .9.8.1.4.5
, הבכיר הכספים איש, הבכיר התפעול אישם, לי"סמנכ
 המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם כוח איש

 (;מנהל ועד או לדירקטוריון בנוסף הנהלה פועלת
 

נשוא לקוחות עבורם ביצוע המציע עבודות בתחום  וטפיר .9.8.1.4.6
ככל שלמציע יש לקוחות הפועלים בתוך העיר ,. מכרז זה

 , עליו לציין גם את הלקוחות הפרטיים הללו.   אילת
 

נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון  כל .9.8.1.4.7
 בנסיבות העניין. 

 
 הסכם חתום .9.8.2

 
(, כשהוא מסמך ב'להזמנה זו ) על המציעים לצרף להצעתם את ההסכם המצורף

 ידי עו"ד. -ידי המציע או מורשי החתימה מטעמו, והחתימה מאומתת על-חתום על

 
 טפסים חתומים .9.8.3

 
 16 עד 1' מס כטפסיםעל המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים 

 .םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים 

 
 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.8.4

 
כתנאי כתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז, רף להצעתם אסמעל המציעים לצ

 . להשתתפותו בהליך, אי רכישת המסמכים תביא לפסילת ההצעה
  

  מפגש מציעיםקבלת פרוטוקול אסמכתא על  .9.8.5
         

 .עילל 6.2סיור המציעים בהתאם לאמור בסעיף פרוטוקול על המציע לצרף 

 

באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  .9.9
ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף  כדי להוות אישור סופיעומד בתנאי הסף של המכרז 

המכרזים  ועדתלקבלתה של החלטה סופית,  עדמקרה,  ובכלבתנאי הסף של המכרז, 
ף א, ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב וללרשאית 

 .לפסול מטעם זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושר כי הן עומדות בתנאי הסף
     

  : שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו .10

 

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן הבהרות בכתב  חברהה .10.1
לצורך לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים הדרושים לדעתה 

בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, לרבות, לצורך 
, הכל עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה )נכון למועד הגשת ההצעה למכרז( הוכחת

 . על פי שיקול דעתה

 

אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה  חברהה .10.2
ימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול מסו

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעות 
שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת 
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צעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה לקבלת ה
 השלמות לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.

 
מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים המוכיחים בדיעבד את  .10.3

ללו לא התקיימו במציע עמידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר ה
במועד הגשת הצעתו למכרז( או הגשה באיחור של הערבות הבנקאית, לרבות, תיקונה של 

 .  ערבות בנקאית פגומה לפי תנאי הליך זה

 

צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע  .10.4
 כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים. 

 

   הצעות המחיר .11

 
 אופן הגשת הצעות המחיר .11.1

 
לביצוע הנחה על אומדן החברה מתן הצעות המחיר תהיינה בשיטה של  .11.1.1

, וכן מש"ח 10בהיקף תקציב של התקנה של מערכות סולאריות אספקה ו
הצעת מחיר על דרך של מתן הנחה מאומדן החברה בקשר למתן שירותי 

 . 8 בטופס כאמור  אחזקה

 
 אחוז  80 –הסולארית  התקנת המערכתאספקת ומשקל רכיב  .11.1.2

 
שנים כאשר שירות אחזקה בשנה  10משקל רכיב מתן שירות אחזקה ) 

 20 –תשלום נוסף(  וראשונה מהווה חלק מרכיב ההתקנה ולא יינתן בגינ
 אחוז. 

 
תוספת של מחיר,  -מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו 

 כהנחה בלבד. וכל סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש
 

תצרף תכניות לביצוע עבודה, מפרט טכני מיוחד, על בסיסם תבוצע  חברהה .11.1.3
וע העבודות בהתאם העבודה על ידי המציע הזוכה. המחיר כולל את כל ביצ

 לאמור במסמך ג' ומסמכי המכרז.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המחיר לביצוע שלבי העבודה תכלול את כל  .11.1.4
התשלומים ורווחי הקבלן, הנדרשים ו/או שהינם בקשר ההוצאות, העלויות, 

: המיסים, המתקנים הסולאריים על גגות המבנים ובכלל זהעם הקמת 
עלות ו ההיטלים, בדיקות מעבדה מוסמכת, אגרות )לא כולל אגרות לכיבוי אש

, תשלומים לצדדים שלישיים, תשלומים לקבלני משנה ו/או (חיבור חשמל זמני
, ביטוחים, גידור, שמירה, בטיחות, מבנים יבילים למשרד, לעובדים, ערבויות

שירותים או כל שימוש זמני אחר הנדרש לקבלן, התקנת וחיבור לתשתיות, 
 4ניקיון, פינוי פסולת, כל העלויות וההוצאות הנדרשות לשם קבלת טופס 

ותעודת גמר וכל הנדרש לשם קיום התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי 
 /או על פי כל דין, בין אם פורט בהסכם ובין אם לאו. ההסכם ו

/ ייצור מובהר כי בעלות העבודות נכללים על חשבון הקבלן גם הכנת תוכניות 
, על כל ההוצאות הכרוכות בכך, shop drawingsביצוע מפורטות של היצרן ו

 .ואישורן מול המזמין
 

 8ל גבי טופס עבודה עביצוע ה מטעמו עבורהמציע יגיש את הצעת המחיר  .11.1.5
 מלא וחתום בחתימה מחייבת של המציע,  כשהוא"( התמורה המוצעת)להלן: "

 הלן.לובהתאם להוראות 
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הצעת המחיר תחייב את המציע/הזוכה, לפי העניין, ביחס לכל היקף עבודות  .11.1.6
 להוציא אל הפועל במסגרת המכרז.  חברהאותו תחליט ה

 
ת. אי התקיימות איזו מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופי .11.1.7

מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או 
תכניותיו, לא יהווה בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר 

 בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.
 

 אחוז( 0) ההתייקרות היא  למחיר לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא .11.1.8
על המציע  ., למעט אם צויין אחרת בחוזה) מסמך ב'(יא אינה צמודה למדדוה

להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו 
או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת 

 ההצעה.
 

ר את רשאית לבצע השלמה עתידית של פרטי תכנון המיועדים להבהי חברהה .11.1.9
העבודות או להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. החלפה ו/או השלמה 
כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי 

  .לתמורה
 

יש למלא בעט כחול בלבד, על גבי העותק הקשיח את ההצעה הכספית  .11.1.10
 . ולהגיש אותה במקור )לא יתקבל העתק צילומי של ההצעה(

 
ידי ועדת המכרזים )לאחר בדיקה או -ההצעה הסופי כפי שיאושר עלסכום  .11.1.11

ידי המציע )להלן: -יהווה את התמורה הכספית המוצעת עלמשא ומתן(, 
 "(.התמורה הכספית"

 
ולא כל גבי כתב הכמויות  8לכלול בהצעת המחיר )לא על גבי טופס מס'  אין .11.1.12

ו/או תנאים ו/או  המצורף להליך זה(, תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות
בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו תוספות ו/או 

ידי ועדת -תפסלנה על –הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים ו/או בקשות 
 המכרזים. 

 
העותק הקשיח של ההצעה  ועל 8חובה על המציעים לחתום על טופס מס'  .11.1.13

הצעות, אשר הצעותיהם ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול  .הכספית
 .ידי המציע-(, לא ייחתמו על8הכספיות )טופס מס' 

 
את הזמנות על פי שיקול דעתה להגדיל  שמורה הזכותחברה ל, כי מובהר .11.1.14

העבודה מהמציע הזוכה ולהתקין מערכות סולאריות נוספות וזאת בסכום 
  שהפער שבין אומדן החברה להצעת המציע הזוכה.

 
 שונות הוראות –ההצעה הכספית  .11.2

 
)או כל עדכון שיבוצע בעקבות משא ידי המציע הזוכה -שמולא על 8טופס מס'  .11.2.1

ומתן שיתקיים עם הזוכה(, ישמש כנספח התמורה של ההסכם שייחתם עם 
 הזוכה. 

 
ובהתאם התמורה שתשולם לזוכה תהיה בש"ח, בהתאם להצעתו הכספית  .11.2.2

משא ומתן  לרבות, כפי שתהיה לאחר – 'ח נספחכללוח התשלומים כמפורט 
 שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ינוהל מו"מ כאמור(. 

 
" לעוסק מורשה 0באילת חל מע"מ בשיעור " -מובהר ביחס לתשלום מע"מ .11.2.3

" 0שעסקו באזור אילת. החברה תשלם את התמורה בתוספת מע"מ בשיעור "
 . ואף אם בפועל לא יחול על המציע מע"מ בשיעור זה
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בכל תקופת  תהתייקרויוהצמדות ו/או מו מובהר, כי בגין התמורה לא ישול .11.2.4
לכל מדד שהוא  לא תהיה צמודההכספית התמורה , ובכל מקרה, ההתקשרות

עוד מובהר, כי בכל מקרה שבו  .חוזהמפורש בפורטו בילמעט במקרים ש ,
יוסכם בין הצדדים על הצמדה כלשהי, יהיה המדד לצורך חישוב ההצמדה, 

  המדד נקוב לעיל בהליך זה. 
 

 יהיו בהתאם למוגדר בהסכםזוכה ומועדי התשלום, תשלום התמורה ל תנאי .11.2.5
 .  והמסמכים המצורפים להליך

 
מלא ומוחלט למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי  .11.2.6

והוא יינתן עבור כל מרכיבי הפרויקט, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל 
טעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד השיקולים של המציע בנוגע להצעת המחיר מ

ואביזרים )לרבות, ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, 
יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה 
וכלליות, תשלומי חובה, הסעה, פינוי וסילוק פסולת, חשמל, מים, הנהלת 

ר המציע כי הוא מודע להוראות סעיף זה בהגישו הצעה, מצהיחשבונות וכיו"ב. 
 ולקח בחשבון את האמור במסגרת תמחור הצעתו. 

 
 עבודהשלב ביצוע  על חברההאישור  קבלת פי על תהיה התמורה כי, מובהר .11.2.7

)בהתאם  בפועל וביצועובהתאם ללוח התשלומים המפורט במסמכי החוזה 
  . (ובכתב מראש שניתן המזמין לאישור

 
 

 ותהבחירה בין ההצע .12

 

 כללי 12.1

 

 רזיםכשיקול הדעת של ועדת המ 12.1.1

 

 וכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה: הבחירה בהצעה הז .12.1.1.1

 

יועברו ההצעות לבחינת הצוות , לאחר פתיחת תיבת המכרזים .12.1.1.2
ויהיה רשאי ההצעות, יבדוק את הצוות המקצועי  המקצועי למכרז.

לבקש השלמות והבהרות במקרה הצורך ועל פי שיקול דעתו. עם סיום 
להמשך לוועדת המכרזים הבחינה המקצועית דו"ח בדיקה יוגיש ה

 דיון וקבלת החלטות. 
 

רזים תמליץ על הצעת המחיר הכשרה  המשוכללת ככלל, ועדת המכ .12.1.1.3
   ביותר העומדת בפניה, זאת בכפוף לכל דין. בעלת ההנחה הגבוהה

 
 חברההעם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד  .12.1.1.4

המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית להתקשר עם 
  את מירב היתרונות. חברהלהמליץ על בעל ההצעה שתעניק ל

 
שומרים על שיקול דעתם הבלעדי  חברההבכל מקרה, ועדת המכרזים ו .12.1.1.5

 שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו.
 

 תרשאיעה הזוכה, ובבחירת ההצמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .12.1.1.6
להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן,  חברהה

המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר ן ולדרוש מ
 פתיחת ההצעות:
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ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו,  .12.1.1.6.1
כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות 

, הן המלצות אודות המציעוכן,  םמימתאיו/או צוות טכני ולי ניה
 לחיוב והן לשלילה.

 

המוצעים, או נתונים מיוחדים  יםאיכות העבודה או השירות .12.1.1.6.2
, לרבות, ניסיון חברהלמערכות הקיימות בשלהם, והתאמתם 

 . )לחיוב או לשלילה( עבר בעבודה עם המציע
 

יותר לבצע את בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ב .12.1.1.6.3
העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות 

 הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט. 
 

פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, למציעים -מתן עדיפות, על .12.1.1.6.4
י שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף, ללא צורך להיזקק לקבלנ

 משנה. 
 

לתקנות  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .12.1.1.6.5
, לרבות, ניסיון עבר של מציע 1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

 .)לחיוב או לשלילה( חברהמסוים בביצוע עבודות קודמות עבור ה
 

 של התמחרות בין המציעיםבחירת ההצעה הזוכה על דרך  .12.1.2

 

ה של שוויון בין במקרה של שוויון בין הצעות )לרבות במקר .12.1.2.1
הצעות לאחר ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה 

התמחרות בין המציעים שהצעותיהם רשאית לערוך  חברהה
 .)במידה והינן זהות(הנמוכות  ביותר 

 

במקרה של התמחרות בין המציעים, תהיה ועדת המכרזים  .12.1.2.2
לבצע  חברהבפיקוח יועמ"ש ה חברהרשאית להסמיך את גזבר ה

 חרות. ההתמ
 

 תיקון טעויות .12.2

 
ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .12.2.1

 בהצעות שהוגשו לה. 

 
תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה(  .12.2.2

 וירשם בפרוטוקול. 
 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .12.2.3
 

 פסילת הצעות .12.3

 
שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית לפסול  ועדת המכרזים תפסול הצעות  .12.3.1

הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 
מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת 

 חרת. אם החליטה הועדה א
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למחול על פגמים טכניים שיפלו  חברהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .12.3.2
 בהצעה בתום לב.

 
 פי כל דין.-על חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .12.3.3

 
 

 הזוכה במכרז .12.4

 
בהתאם להוראות מכרז זה,  תבחר את הזוכה חברהועדת המכרזים של ה .12.4.1

 ר עמו בהסכם. תתקש חברהכי ה חברהותמליץ ל
 

אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, לועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .12.4.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או  .12.4.3

 להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב
 . חברההיתרונות ל

 
הנו ביחס לכלל הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה אחת. לא  המכרז  .12.4.4

 תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.
 

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום מכרז חדש .12.5

 
שומרת לעצמה את הזכות  חברהעפ"י כל דין, ה חברהמבלי לגרוע מזכויות ה .12.5.1

המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע את הפרויקט לפנות אל 
כל מקום שהזוכה בעפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, 

הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים 
 ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.

 
על קבלת הצעתה.  חברהודיע לימים לה 7למציע שידורג שני תהא שהות של  .12.5.2

 חברהלא עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית ה
, הכל לפי שיקול לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה

 .חברהדעת ה
 

רשאית לפרסם  חברהלא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה ה .12.5.3
 מכרז חדש.  

 
פי -בהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך שהזוכה על חברההתקשרותה של ה .12.5.4

, במועדים הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, הן את חברהסעיף זה, ימציא ל
( חתום כדין על ידי 9)טופס  ערבות הביצוע והן את אישור עריכת הביטוח

 )כהגדרתם בהסכם(. חברת הביטוח
 

במקרה בו לפרסם מכרז חדש  חברהאין באמור בסעיף זה לגרוע בזכות ה .12.5.5
 . חברההמציע עימו נכרת הסכם חזר בו מהתחייבויותיו ל

 
תהיה רשאית לקבוע בפנייה למציע השני) או לבאים  חברהמובהר, כי ה .12.5.6

אחריו(, כי ביצוע העבודה ייעשה בהתאם להנחה שהציע המציע הראשון, וזאת 
 כתנאי להתקשרות עימו, וכחלף יציאה לפרסום מכרז חדש. 

 
 סייגים .12.6

 
ועדת המכרזים ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילמור הא על אף .12.6.1

 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.
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, חברההלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .12.6.2

 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 
 

 חוזהה .12.7
 

, אישור חברהרשי החתימה של הי מודעל י חוזהלחתימת ה עדלמען הסר ספק מובהר, כי 
 תוקף בין הצדדים. -וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים הסכם בריועמ"ש העיריה 

 
 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .12.8

 
רשאי לעיין בהחלטה יהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .12.8.1

 7בתוך זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, ת המכרזיםהסופית של ועד
 .ת ההודעה על תוצאות המכרזמקבל ימים

 
, או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ .12.8.2

ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים בחלקים של 
מציע אשר לטעמו , או בביטחון הציבור. לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי

יש בו למנוע עיון בהצעתו, נדרש קיים סוד מסחרי ו/או מקצועי ו/או אחר אשר 
לציין זאת במסגרת הצעתו במכתב נילווה ואשר יתייחס להוראות סעיף זה. 
ההחלטה אם להתיר רשות עיון, נתונה לחברה בלבד ואין עליה זכות ערר או 

 ערעור. 
 

 
בלבד, בכפוף למשלוח  חברהניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי ה .12.8.3

, ובכפוף חברההם מראש של מועד העיון עם נציג בקשה בכתב לעיון, ולתיאו
שקלים  חמש מאות)במילים:  ₪  500לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 

עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום  , חדשים
 זה יצורף מע"מ כחוק. 

 
בע קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיק .12.8.4

 , מעת לעת ולפי נסיבות העניין.חברההע"י 
 

מובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  .12.8.5
המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 

 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 
 

 תנאים כלליים .13

 

 חלהדין ה .13.1

 
 . מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעתהחלים ב המכרזים יהליך זה כפוף לדינ .13.1.1

 
 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .13.1.2

 
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .13.1.3

, וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי שויתרו והגשת ההצעות
קבלתו של ייעוץ משפטי -או אימראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו 

 או ייעוץ מקצועי אחר.
 

 ייחודית תניית שיפוטה .13.2
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ך המשפט המוסמית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

או אילת בהתאם  באר שבעבעיר מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי 
 .  לסמכות המקומית והעניינית

 
 וצאות ההשתתפות בהליךה .13.3

 
לרבות, רכישת מסמכי בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .13.3.1

 המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 
  .בגין הוצאות אלה חברהלא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההמציע  .13.3.2

 

 או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט חברהביטול על ידי ה .13.4

 
 . דנא דעתה הבלעדי, לבטל את ההליךרשאית, בכל עת ועל פי שיקול  חברהה .13.4.1

 
רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או , היא תהא חברההידי -בוטל ההליך על .13.4.2

באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 
  לכך.

 שיקולים תקציביים .13.4.3

 

, מובהר 1 בס"ק ומבלי לגרוע מן האמור  למען הסר כל ספק .13.4.3.1
קט נשוא מכרז זה, לרבות ביצוע באופן בזאת כי ביצוע הפרוי

לביצוע  מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של תקציב
שומרת על זכותה  חברה. לפיכך, ההפרויקט או חלקים ממנו

המלאה לבטל את המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת ביצוע 
 או להקטין את היקף ביצוע העבודותהעבודות )כולן או חלקן(, 

אי קבלת האישור התקציבי האמור )או מכל סיבה כתוצאה מ
או  אחרת הקשורה באישור הגורמים המוסמכים מטעם המדינה

 (. העירייה

 

כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם  ,מובהר בצורה מפורשת .13.4.3.2
להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו 

ל, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעי
בעניין זה  חברהמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 
, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע חברהה

 העבודות לפי המכרז.
 

עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל   .13.4.3.3
רטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר כהקטנה של הנסיבות המפו

תפעל להקטנת היקף  חברההחוזה שייחתם בין הצדדים. ה
יצוין, למען . לל העבודותהביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכ

הסר ספק, שבמקרה כאמור של הקטנת היקף העבודות , מחירי 
ללא כל שינוי מהצעת המציע, כפי שאושרה על  והיחידות יישאר

 דת המכרזים. ידי וע
 

מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, 
כאילו הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל 

, בגין חברההטענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי 
 . בשל היעדר תקציב כאמורשל הפרויקט הקטנת היקף הביצוע 
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היתר בנייה או המכרז כתוצאה מאי קבלת עוד מובהר, כי במקרה של ביטול  .13.4.4
התחילו בביצוע העבודה  ובטרם , ומטעם זה בלבדלפרויקט אישור תקציבי

, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז שרכשו, בפועל 
אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל 

  עם המכרז. הוצאה אחרת שהוציאו בקשר 
 

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה  .13.4.5
שתיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, אך מסיבה שאינה תלויה בו תיגרם 
דחייה במועד תחילת ביצוע הפרויקט, הוא יאריך את תוקף הערבות הבנקאית 

, ובלבד חברההשהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת 
( חודשים מן המועד האחרון 6שהארכת הערבות כאמור, לא תעלה על ששה )

 לפקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. 
הזוכה מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות 

בקשר עם הארכת תוקף הערבות  חברהכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ה
ר ולרבות במקרה של ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמו

 כאמור.
  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם,  .13.4.6
תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת  חברהה

יבותו הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחי
 להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

 
 צעה בודדתה -ההצעה  .13.5

 
 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .13.5.1

 
, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .13.5.2

" כאחזקה של שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "
 -או הזכות למנות יותר מו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-למעלה מ

 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25%


  המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה. ועדת .13.5.3

 
 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .13.6

 
, והוא יחל ("זוכה המקוריה" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .13.6.1

בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 
( "הזוכה האחר" :להלן)הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 

, מתחייב הזוכה המקורי ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות
את כל המידע המצוי אצלו  חברהפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר ללה

פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה דו"ח עדכני באשר לבצירוף 
האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו 

 לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. 

 
אי לשום פיצוי בגין ביטול בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכ .13.6.2

ידיו בפועל, עד למועד -זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על
 הפסקתה בפועל. 

 
 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .13.7

 
ו/או  חברהמבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם ה .13.7.1

בד, ולא יהיה כל , יישלחו בכתב בלחברהההודעות מטעם המשתתפים אל 
 פה או בכל דרך אחרת.-תוקף לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בעל



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  לאספקה, 
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

 חתימת המציע: _____________________

 46מתוך  37עמוד 

 

  

 
 לעיל. כמפורט חברהבמשרדי הכתובתה של ועדת המכרזים היא  .13.7.2

 
שנקבעה במסמכיהם. בהיעדר כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .13.7.3

כתובת אחת, תיחשב הכתובת שנמסרה בעת מפגש המציעים ככתובת 
 אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת.  המחייבת מטעם המציע,

 
, יראו אותה כאילו ו/או ועדת המכרזים חברהכל הודעה אשר תישלח על ידי ה .13.7.4

 התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים:
 

ואז יראו את  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .13.7.4.1
ימי ( 3)תוך שלושה ב יםהמשתתפהתקבלה אצל ההודעה כאילו 

 עסקים מיום המשלוח; 

 

ואז יראו את  – או בדוא"ל בפקסימיליהידי משלוח באמצעות -על .13.7.4.2
 ; ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד

 בעת מסירת –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .13.7.4.3
 

 

 

 1ופס מס' ט

 
 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו

 
 לכבוד

 בע"מ אילתית לחברה כלכל
 

 ג.א.נ,
 

 ותחזוקה של מערכות סולאריות  אספקה התקנה - 14/2017מ/ מס'  מכרזהנדון: 
 

 
אספקה התקנה   -  14/2017מ/  מס' מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1

 .ותחזוקה של מערכות סולאריות

 

התנאים והנסיבות, הפיזיים למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות,  .2
והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים -ידיעה או אי-על כל טענה שעילתה באי
 ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 

וכן במסמכים המצורפים על דרך סכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, אנו הח"מ, מ .3
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהההפניה ו

 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .4
 מחייב מבחינתנו.

 

בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה  חברהידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם ה .5
לנציג הזוכה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודה )כהגדרתם במסמכי  חברההינו קבלת אישורי ה
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, לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים כתנאי על עמידה בדרישות הניסיון חברההמכרז(, אישור ה
ימים ממועד קבלת  7חלוף לא יאוחר מעות למכרז, לחתימה על ההסכם כאמור בהזמנה להציע הצ

למי  חברה. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הלמציע על הזכייה במכרז חברההודעת ה
 חברהמהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית ה

, לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם ספק אחר כלשהו
בקשר  חברהולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

 

המפורטת בהסכם  תולהפקיד בידיכם את הערבועל פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .6
ן על ידי חברת הביטוח לרבות "אישור עריכת הביטוח" חתום כדי 9טופס , את למכרז המצורף

)ב( הצהרת הקבלן "עבודות בחום" חתומים  9)א( הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" וטופס  9טופס 
 המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה. ידי הקבלן עלכדין 

 

 ה(.פקיעת ערבות )כולל הארכהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .7
 

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .8
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  .9
 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים ב

 
אישור עריכת הביטוח  כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את ז, ככל שנזכה במכר .10

)א( הצהרת הקבלן "פטור מנזקים"  9לרבות טופס  המבטחת חברהה ה כדין של( בחתימת9)טופס 
, הערבויות חתומים כדין על ידי הקבלןכשהם )ב( הצהרת הקבלן "עבודות בחום"  9וטופס 

 סכם הנכלל בהצעתנו זו.והמסמכים האחרים הנזכרים בה
 

 חברה( בחתימת ה9אישור עריכת הביטוח )טופס במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את  .11
)ב( הצהרת הקבלן "עבודות  9)א( הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" וטופס  9לרבות טופס  המבטחת

 7תוך  ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל ידי הקבלן עלבחום" חתומים כדין 
, 1970-( תשל"אחוזה, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת ימים

לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי  יתזכא חברהא התה ,חברהה ומבלי לפגוע ביתר זכויות
 בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ. הקבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל

 

י הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם אנו מצהירים כ .12
 וקבלת צו התחלת עבודה. חברהעל ידי ה

 
 

 כבוד רב,ב
 
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט
 

 מטעם תאגידאישור זכויות חתימה 
 

 /_____/_____2017תאריך 
 :לכבוד

 בע"מאילת  חברה כלכלית 
 .נ.א.ג

 
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על 
"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות המציעההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 "(המכרז)להלן: " מערכות סולאריות אספקה התקנה ותחזוקה שלבנושא  14/2017מ/  למכרז מס' 
 ., והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרזמוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2017תאריך 

 
 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת בע"מ
 א.ג.נ.

 
 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
 

 מרחוב"(, אנו _______________________ המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי הערבים__________________________ )להלן: "

"(, בקשר סכום הערבות( )להלן: "שקלים חדשיםמאות אלף חמש ) ₪ 500,000דרישתכם, עד לסכום 
 למכרז הצעות עלעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להצי

 .אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותבנושא  -  /____2017מס' 
 

, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
ם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה וכי התשלום יתבצע בהתא
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .3

 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 

, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית תשומות הבנייהדד ערבות זו צמוד למ סכום .4
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 

 .זו ערבות מתן במועד הידוע המדד שהינו ,2017 ביולי 15פורסם ביום  אשר יוני מדד חודש 
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5
 
 .  4.12.2017 ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליוםכתב  .6
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 ים ציבורייםתצהיר עפ"י חוק עסקאות גופ
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 מצהיר בכתב כדלהלן. האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

 
 "(.המציעאני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן " .1
 
 1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

  14/2017למכרז מס'/ המציע"(, זאת כחלק מהגשת הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "
  "(.המכרז" )להלן:  סולאריותאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות בנושא 

 
הל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס נהריני לאשר כי המציע מ .3

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס
 

 על מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות
 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה )כהגדרת  .5
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

 -ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -הוגנים(, התשנ"א  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
1987. 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע,  .6
 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ 
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו יעשה/תעשה 
 בפניי.

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 5טופס מס' 
 /_____/____2017 תאריך:

 
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{

 
  לכבוד

 ועדת המכרזים 
 כלכלית לאילת בע"מ  חברה

 
 .א.נ,ג

 
 "מ/ח.פ._____________בע______________  ברתח:  הנדון

 
"(, ובמסגרת הגשת הצעת המציע המציע/שותפות ____________ )להלן: "חברת של חשבון כרואי

 מתכבדים אנו, אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותלביצוע עבודות   14/2017מ/מס' למכרז 
 :דלקמןכ לדווח

 
לא ויותר, ₪( מיליון  שני) ₪ 2,000,000 לפחות  מחזור כספי של בעללאשר כי המציע הינו  הריני .1

של  המבוקריםהכספיים  הדוחותפי -, זאת על2015, 2014בכל שנה משנות הכספים , כולל מע"מ
ור על פי  הדוח הכספי המבוקר של המציע/הדוח הכספי הסק 2016וביחס לשנת  ים אלההמציע לשנ
 יש למחוק המיותר(. הערה: של המציע) 

 

מציע המפורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא ה של הכספי המחזור כי לאשר הריני .2
 .עמוהכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

של המציע, לא רשומה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק האחרון הריני לאשר כי בדו"ח הכספי  .3
חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע להמשיך 

 לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 

 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
 משרד רו"ח _________________
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 6ופס מס' ט

 תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השירותים
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
לצורך  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן

 :ידתי בתנאי הסף שבמסמך א'הוכחת עמ
 
______________ )להלן: ______של /________)אחר( אני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול  .1

 -_____ מס' "( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרזהמציע"
 "(.המכרז)להלן: "   אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותביצוע עבודות 

 

בביצוע  )כולל( 2017-2012בשנים  בעל ניסיון מוכח  יהיותבדבר  לתנאי הסף  9.2.1להוכחת סעיף  .2
 ט,"קו 500בהיקף של לפחות  על גגותעבודות התקנה של מתקנים סולאריים 

 כמפורט להלן:   ביצע את העבודות הבאות הנני מצהיר, כי המציע            
 

 פרויקט ג' פרויקט ב' פרויקט א'  
    

עבורו  הגוף שם
 בוצעה העבודה

 

   

הפרויקט  תיאור 
והיקף התקנה  שבוצע

 ט"בקו
 

   

היקף העבודות 
שבוצעו בעבודה או 

בפרויקט
1

 
 

   

מועד תחילת ביצוע 
 העבודה או הפרויקט

 

   

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט
 

   

קשר מטעם איש  שם
 ותפקידו המזמין

 

   

 איששל טלפון ישיר 
 הקשר

   

 
 א. המשתתפים רשאים להוסיף פרויקטים נוספים. הערות:

                                           

 
1
ידי המזמין לפי -יבוסס אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו על -" היקף פעילות כספי של העבודה או הפרויקט"   

 חשבון סופי מאושר לפרויקט. 



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  לאספקה, 
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

 חתימת המציע: _____________________

 46מתוך  44עמוד 

 

  

במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ניתן למלא את הפרטים אשר בטבלה,   
 באמצעות מסמך שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.

         

ועד  2012בין השנים תיחזק בהמציע לפיו  –לתנאי הסף   9.2.2עמידת המציע בתנאי סף להוכחת  .3
מצטבר של לפחות  בהיקף המותקנות על גגותחודשים לפחות מערכות סולאריות  36במשך  2017

 קו"ט הנני מצהיר כדלקמן: 1,000
 

 פרויקט ג' פרויקט ב' פרויקט א'  
    

עבורו ניתן  הגוף שם
 האחזקה תשירו

 

   

היקף מערכת 
ית עבורה ניתן סולאר

 ט "בקו –השירות 
 

   

מועד תחילת ביצוע 
 העבודה או הפרויקט

 

   

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט
 

   

קשר מטעם איש  שם
 ותפקידו המזמין

 

   

 אישטלפון ישיר של 
 הקשר

   

 

 

צרף אישור על המציע לאישור על פי הנוסח להלן:   מצורף לעיל  3ו  2לתמיכה באמור בסעיף   .4
 קטכל פרויבנוסח האמור ביחס ל

 
 

  שם הפרויקט 

עבורו   הגוף שם
 בוצעה העבודה

 

 

 הפרויקט רתיאו
התקנה של מערכות 

 סולאריות / תחזוקה 
 

 

סכום העבודות 
בפרויקט על פי חשבון 

 סופי מאושר 

 

מועד תחילת ביצוע 
 העבודה או הפרויקט

 

 

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט
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קשר מטעם איש  שם

 דוותפקי המזמין
 

 

 אישטלפון ישיר של 
 הקשר

 

אישור נציג מזמים 
 העבודה 

הריני לאשר את נכונות הפרטים לעיל, ולאשר כי העבודה בוצעה לשביעות 
 רצונו של מזמין העבודה:_________________

 חתימה                                            


 המצוינת/עבודה פרויקטהערה : יש לצרף אישור בנוסח האמור להוכחת כל 
במקרה של אי צרוף האמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול ההצעה ולא לדון ) 6בטופס מס ' 

 (. בה
 
 
 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 
 אישור

 
_______ התייצב/ה בפניי מר/גב'  אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום

________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
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