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מועצה אזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 14/2019
פניה לקבלת הצעות:
לביצוע עבודות תכנון ,אספקה ,התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד במועצה אזורית
אשכול לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית
מועצה אזורית אשכול (להלן " -המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תכנון ,אספקה,
התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות לטובת פרוייקט התיעלות אנרגטית בישובי המועצה,
ומתן שירותי תחזוקה לגופי התאורה המוחלפים לאורך תקופת האחריות והשירות ,כמפורט במסמכי
המכרז.
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  3למסמכי המכרז.
רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של ( ₪ 2,000שלא יוחזרו) במזכירות המועצה האזורית
אשכול .מספר הטלפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז הינו 08-9929177 :ניתן גם לפנות
באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו.idob@erc.org.il -
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של
ביטול המכרז .רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.
עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,במשרדי המועצה כאמור לעיל ו/או באתר האינטרנט של
המועצה שכתובתוhttp://eshkol.info/ :
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם
להצעתו ,בסך של  ₪ 100,000אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של
המועצה .הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  28.9.19הערבות תוארך לפי דרישת המועצה ,עד לקבלת
החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז.
הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום  13.6.19בשעה  12:30בתיבת
המכרזים במשרדי המועצה האזורית אשכול (לא לשלוח בדואר) ,במעטפה סגורה עליה יירשם" :מכרז
פומבי מס'  14/2019בלבד .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו
במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.
שאלות  /הבהרות:
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז ,ניתן להעביר בכתב ,עד ליום  28.5.19בשעה
 ,14:00לידי ערן הוסמן במייל  ,eran@green-energy.co.ilבאחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם
הגיעו ליעדם במועד .שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.
מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר ו/או נקבה ,אך מתייחסים ל 2-המינים כאחד.
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מועצה אזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 14/2019
בקשה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תכנון ,אספקה ,התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות
לטובת פרוייקט התיעלות אנרגטית במ.א אשכול
 .1כללי
1.1

מועצה אזורית אשכול (להלן" :המועצה  /הרשות") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה
לצורך ביצוע עבודות התייעלות אנרגטית ביישובים בתחום שיפוטה ,הכוללות תכנון,
אספקה ,הקמה ,מסירה ותחזוקה של מתקני תאורת רחובות חסכוניים בטכנולוגיית LED
לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית וחסכון (להלן בהתאמה" :העבודות" ו/או "עבודות
ההתקנה" ו"-מתקני התאורה") ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים
במסמכי המכרז ובהתאם להוראות כל דין.

1.2

אחריות הקבלן על העבודות ומתקני התאורה יהיו למשך ( 7שבע) שנים לפחות ממועד
ביצועם ו/או התקנתם ,או לחילופין מספר השנים שיציע הקבלן הזוכה במענה למכרז זה
(להלן" :תקופת האחריות") .

1.3

מכרז זה הינו מכרז פומבי ,במסגרתו ייחתם הסכם מסגרת לביצוע העבודות .ההיקף הכספי
של העבודות בכלל היישובים מוערך בכ 2-מליון ש"ח ,על-פי תכנית וסדרי עדיפויות
שהוגדרה במועצה .המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את מספר
מתקני התאורה שיותקנו ו/או להקטין את ההיקף הכספי המוערך ,והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי .בכל מקרה שבו יהיה שינוי כאמור לעיל ,תישאר הצעת הקבלן הזוכה בעינה.

1.4

למען הסר ספק ,המועצה לא מתחייבת לגבי היקפם הכספי של העבודות ומובהר בזאת כי
ההזמנות יהיו בהתאם לתקציבים המאושרים שיהיו בידי המועצה ואין ולא יהיו למציע
הזוכה כל טענה ביחס לכך במקרה של הפסקת ההתקשרות ע"י המועצה.

1.5

מתקני התאורה הכלולים בכתב הכמויות ,נדרשים למועצה באופן מיידי ויסופקו ויותקנו
ע"י הקבלן הזוכה בתוך ולא יאוחר מ 180-ימים מיום הזמנת העבודה ,כמפורט במסמכי
המכרז .יובהר כי התקנת גופי התאורה במועצה תהיה בקצב של סיום  500התקנות לפחות
בכל חודש בכלל היישובים ,ע״פ סדרי עדיפויות כאמור שיוגדרו לקבלן ע״י המועצה.

1.6

יובהר כי תנאי מתלה לחתימה עם הסכם ההתקשרות ולביצוע העבודות יהיה קיום פיילוט
והצלחתו לשביעות רצון המועצה ,להוכחת עמידת מתקני התאורה בדרישות התקן וכן
בהגדרת החיסכון ,ע"פ המפורט בנספח הטכני המצורף כנספח א׳ למסמכי המכרז.

1.7

העבודות יבוצעו בתאם לדין ,לחוקי החשמל ,דרישות חברת החשמל לישראל ,וכל הוראה
או הנחיה של רשות מוסמכת ,וכן בהתאם לכלל הדרישות הכלולות בנספח הטכני ,נספח א'
להסכם .הזוכה במכרז יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד
שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות.
האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע
העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול על הזוכה ,ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען
של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה ,לא יהיה הזוכה
זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה.

1.8

על הקבלן לסייר ביישובי המועצה לצורך התרשמות מאיכותם ומצבם של מתקני התאורה,
על מנת להיות מסוגל להציג הוכחות על איכות הפתרון שיציג ,כולל הדמיות ממוחשבות
על מנת להוכיח עמידה בתקנים ,על אף שייתכן שמתקני התאורה לא עמדו בתקנים לפני
הפרויקט .כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים
הנדרשים עד לקבלת מוצר מוגמר ותקין העומד בכל דרישות התקן.

1.9

יובהר כי אחריות הקבלן לעמידה בתקנים ,חלה עליו רק ביחס לגופי התאורה ולא ביחס
לעמודי התאורה .כמו כן יובהר כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי בגין נזקים כספיים כלשהם
שעשויים להיגרם לרשות במקרה של תביעה מצד ג׳ בגין התקנת הגופים החדשים ,בשל
הירידה בתפוקה האורית שלהם לאורך תקופת האחריות וכן בגין הגדלת הצריכה מעבר
לנקוב בהספק הגוף שסופק והותקן במועצה.

1.10

מובהר ומודגש בזאת כי על המציעים להגיש הצעה להקמת מתקני תאורה כמפורט במסמכי
מכרז זה ,אשר תהא תקפה לכלל מתקני התאורה הכלולים במכרז זה .

1.11

על המציע לצרף להצעתו הצהרה בדבר עמידת גוף התאורה אותו הוא מציע בכלל הדרישות
הטכניות ,כפי המפורטות בנספח ה׳ המצורף למסמך זה .הצהרת המציע על אי עמידה בכל
הדרישות הטכניות הנ"ל ,מקנה למועצה שיקול דעת לפסול את ההצעה .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,למועצה שיקול דעת לדרוש השלמת מסמכים  /נתונים  /הבהרות מהמציעים
ביחס לנדרש ,הן בנספח ה׳ והן במפרט הטכני.

1.12

בנוסף לאמור ,ובכפוף לאישור תקציבי לפרוייקט ,המועצה זכאית בכל שלב במהלך מכרז
זה ,ואף בשלבים הראשונים שלאחר ההתקשרות עם המציע/המציעים הזוכה/ים ,לבטל את
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המכרז ו/או את ההתקשרות עם הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,וזאת בטרם מסירת "צו התחלת
עבודה" למציע הזוכה ,והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש ,על כל טענה ביחס לביטול,
כאמור.
1.13

.2

בהגשת הצעה על פי מכרז זה ,המציעים מצהירים מראש ,כי הם יישאו בעצמם בסיכונים
ובעלויות הכרוכים בביטול ,כאמור לעיל.

ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז :
2.1

להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:
פעולה
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
מועד תוקף הערבות להצעה

.3

מועד ביצוע

שעה

28.5.19

14:00

13.6.19

12:30
-

2.2

הרשות תהא רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לדחות את המועדים
הנקובים בסעיף  2.1לעיל ,בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר .הודעות על דחייה כאמור
ישלחו לכל מי שמסר לרשות פרטים במעמד סיור הקבלנים .על המועדים החדשים שיקבעו
על ידי הרשות ,אם וככל שיקבעו ,יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם.
להסרת ספק מובהר ,שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של
הרשות למתן ארכה כלשהי ,ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהרשות ארכה
כלשהי.

2.3

לא יהיה במימוש זכותה של הרשות להאריך מועדים ,בהתאם לסעיף  2.2לעיל ,כדי לגרוע
מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה לרשות על פי מסמכי המכרז
או על פי דין ,והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה
בכל הקשור למימושן ו/או אי-מימושן של זכויות הרשות .

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים אשר רכשו את חובת המכרז ועומדים בעצמם ובמצטבר
(למעט אם צוין מפורשות אחרת) בכל תנאי הסף המפורטים להלן.
3.1

3.2

המציע  -כללי
.3.1.1

המציע הוא אישיות משפטית אחת ,תאגיד הרשום כדין בישראל .למען הסר ספק,
לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"
או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תדפיס עדכני (לכל המאוחר
חודש לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז) של רשם החברות ,וכן מסמכי
ההתאגדות של המציע (תעודת רישום) מאושרים כנאמנים למקור ע"י עו"ד.

.3.1.2

המציע הינו עוסק מורשה .לצורך הוכחת תנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו
אישור בגין היותו עוסק מורשה ,ומספרו אצל רשויות המס .כמו כן ,יצרף המציע
אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק ,או
שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו –  1976וכן אישור
מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור.

ניסיון ויכולת המציע
.3.2.1

המציע מוסמך מאת יצרן גופי התאורה המוצעים על ידו או מאת נציגו הרשמי
בארץ ,למתן אספקה ,שרות ,אחריות ,חלפים ותמיכה טכנית בארץ .לשם הוכחת
דרישה זו ,על המציע לצרף כתב הסמכה רשמי מאת יצרן גופי התאורה עבור מתן
שירות ,אחריות ,חלפים ותמיכה שיהיה רבלנטי עבור מכרז זה.

.3.2.2

המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח ,כקבלן ראשי בתחום מתקני תאורת
רחובות/כבישים ,באספקה ובהתקנה ובתחזוקה ,של לפחות ( 10,000עשרת
אלפים) גופי תאורה ב 3-שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעות ,במצטבר ,כאשר
לפחות  3,000מתוכם ,או בנוסף אליהם ,הינם גופי תאורת רחובות  /כבישים לד.
לשם הוכחת דרישות אלו ,על המציע לצרף לכל הפחות את כל המסמכים הבאים:
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3.3

3.4

.3.2.2.1

מציע אשר סיפק ,התקין ותחזק בעצמו  -ימציא את רשימת
המקומות בהם ביצע אספקה ,התקנה ותחזוקה של גופי תאורה,
לרבות תאורת לד ,כקבלן ראשי ,תוך ציון ההיקף הכספי של כל
פרויקט ,זהות המזמין ,סוג ואופי הפרויקט ,מקום הביצוע ,תקופת
הביצוע ופרטים מיוחדים נוספים ,ככל שישנם ,ע"פ המפורט בנספח
ד׳ (תיאור ניסיון המציע) ,המצורף למסמך זה.

.3.2.2.2

המלצות בכתב מטעם המזמינים בהתאם למפורט לעיל לרבות שמות
ומספרי טלפון .יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל
ממליצים או מי מהם ,אך אינה מחויבת לעשות כן.

.3.2.3

המציע או קבלן ההתקנות מטעמו הינו בעל סיווג קבלני מסוג  270א' 3-ברשם
הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט .להוכחת
דרישה זאת על המציע לצרף להצעתו תעודות מתאימות .ככל שיציג המציע קבלן
משנה מטעמו ,יש להציג הסכם התקשרות בין המציע לקבלן המשנה ביחס
למכרז זה וכן את תעודות קבלן המשנה המעידות על עמידתו בסיווג.

.3.2.4

המציע קשור בהסכם מחייב/התחייבות חתומה עם מהנדס מתכנן תאורה ,בעל
ניסיון בתכנון תאורת רחובות והכנת תוכניות תאורה ל  3רשויות מקומיות ,הכל
ב  5השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות .יובהר כי האחריות
המקצועית על תכנון מערכי תאורת הלד ברשות תהא על המציע ועל מהנדס
מתכנן התאורה מטעמו כאמור לעיל.
לשם הוכחת הדרישות דלעיל ,יצרף המציע להצעתו :הסכם חתום תקף מול
מהנדס מתכנן תאורה ,לביצוע עבודות התכנון נשוא מכרז זה ,או הסכם חתום
מול מהנדס מתכנן התאורה אשר ייכנס לתוקף עם בחירת המציע כזוכה ,או
התחייבות חתומה מצד המציע והמהנדס מתכנן התאורה לפיה מתכנן התאורה
יבצע את שירותי תכנון התאורה נשוא מכרז זה ,עם בחירת המציע כזוכה.
כן ימציא המציע את פרטי מתכנן התאורה ,תעודותיו המתאימות ,פירוט ניסיונו
של מתכנן התאורה בתכנון מערכי תאורה לרבות עירוניים כאמור לעיל.

.3.2.5

המציע או קבלן ההתקנות מטעמו ,הם בעלי אישור מערכת איכות מאושרת לתקן
 ,ISO-9001:2008או מהדורה  2015בתחום של "מערכות תאורה ותחום
החשמל".
לשם הוכחת הדרישה דלעיל יצרף המציע להצעתו אישור או תעודה בתוקף ממכון
התקנים או ממעבדה אחרת מוסמכת על פי דין למתן התעודה/האישור.

איתנות פיננסית של המציע
.3.3.1

המציע הינו בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת ,המספיקה לביצוע כל
התחייבויותיו לפי שיקול דעתה של הרשות ,ובין היתר ,המציע הוא בעל מחזור
הכנסות מצטבר מינימאלי בשנים  2016-2018של לפחות ( 15,000,000חמישה עשר
מיליון ש"ח לא כולל מע"מ).
לשם הוכחת דרישה זו ,על המציע לצרף הצהרת מציע ואישור רו"ח בנוסח הנכלל
בטופס  4למסמכי המכרז.

.3.3.2

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק
ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון,
וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף פעילותו.
לשם הוכחת דרישה זו על המציע לצרף להצעתו אישור עו"ד או רו"ח בנוסח
המצורף כטופס  3למסמכי המכרז.

.3.3.3

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי
שיקול דעתה לרבות בקשת דוחות כספיים  ,מידע עסקי וכד' ,והמציע ,בהגישו את
הצעתו ,מתחייב להעביר למועצה כל מסמך שתבקש ,כאמור ,בקשר עם הבדיקות.
הרשות מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים  /הנתונים שיסופקו לה ,כאמור,
ואלה ישמשו לצורך מכרז זה בלבד.

ערבות בנקאית
.3.4.1

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי
ההצעה למכרז (להלן" :הערבות") בנוסח המצ"ב כטופס  9למכרז זה מאת בנק
ישראלי .הערבות תהיה על סך של ( ₪ 100,000מאה וחמישים אלף שקלים
חדשים).

.3.4.2

הערבות תעמוד בתוקפה ליום  28.9.19הרשות תהא רשאית לדרוש מהמציע את
הארכת הערבות לתקופה נוספת של  180יום .היה והמציע לא ייענה לדרישה זו
לפחות ( 7שבעה) ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע ,תהיה
הרשות רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי ,והמציע ייחשב כמי שחזר בו
מהצעתו.
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.3.4.3

הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת ,על פי תנאיה ,לחילוט על פי פנייה
חד צדדית של הרשות ,מבלי להטיל עליה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את
דרישתה.

.3.4.4

הערבות תוחזר למציעים ,אשר הצעותיהם לא תתקבלנה ,לאחר שייחתם הסכם
ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה.

.3.4.5

הרשות תהא רשאית לחלט את הערבות ,כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,וזאת על
ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק ,בכל מקרה בו המציע:
.3.4.5.1

נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או

.3.4.5.2

מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי מדויק;
או

.3.4.5.3

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;
או

.3.4.5.4

לאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות
במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הרשות עם הזוכה
במכרז.

.3.4.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.

.3.4.7

יובהר כי אי המצאת הערבות ו/או המצאת ערבות שאינה עונה על כל דרישות
המכרז  -תביא לפסילת ההצעה על הסף.

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים וכי
על תנאי הסף הנדרשים במכרז זה על פי הסעיף הנ"ל ,להתקיים במציע עצמו וכן כי על כל
האישורים והמסמכים הרלוונטיים להיות על שם אותו מציע (למעט אם צוין מפורשות
אחרת).

.4
4.1

.5
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רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מיום  7.4.19בשעה ( 12:00ועד למועד
הנקוב במכרז זה לעיל) תמורת  2,000ש"ח כולל מע"מ ,אשר ישולמו באמצעות המחאה
לפקודת מ.א אשכול במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם .סכום זה לא יוחזר למציע
בכל מקרה .אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק מההצעה .למען הסר ספק ,מובהר בזה,
כי מלוא העלויות וההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובקשר
להשתתפות המציע במכרז ,תחולנה על המציע בלבד.

אישור הבנת תנאי המכרז
5.1

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו
ועל ביצוע העבודות.

5.2

המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קרא והבין אותם ,וכי הוא מקבל על עצמו
את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח האישור מצורף כטופס  5למכרז.

5.3

כמו כן ,על כל מציע לבדוק ולאמת את כל הנתונים ,אשר נמסרים על ידי הרשות ו/או מי
מטעמה במסגרת ו/או בקשר עם מכרז זה .מודגש ומובהר בזה ,כי אין במסירת נתונים
כלשהם ,על ידי הרשות ו/או מי מטעמה ,כדי להטיל על הרשות ו/או מי מטעמה אחריות
כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים ,ובמפורש אין הרשות ו/או מי מטעמה אחראים ביחס
לנתונים האמורים.

הבהרות
6.1

מציעים רשאים לבקש מהרשות הבהרות למסמכי המכרז ו/או להודיע למועצה על כל
סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,שמצאו במסמכי המכרז ,בבקשה בכתב אשר תופנה במייל
 eran@green-energy.co.ilהבקשה תוגש עד ולא יאוחר מיום  28.5.19בשעה 14:00
בדיוק ,או כפי שעודכן בהודעה למציעים מטעם הרשות ,אם יעודכן ,והכל תוך פירוט פרטי
השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה.

6.2

הרשות תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה.
תשובת הרשות לשאלות ההבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות וכן תופץ לכל
השולחים שאלות הבהרה ,באמצעות המייל ,בהתאם למייל שיספק המציע בעת משלוח

8
שאלות ההבהרה .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות
למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.
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6.3

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,חוסר בהירות או ספק
במובן פרטי המכרז ו/או במסמכי המכרז אלא אם פנה בבקשת הבהרה כאמור לעיל ולא
קיבל תשובה מאת הרשות.

6.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמכת הרשות ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן
טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידה לכל מי שרכש את המכרז.

6.5

כל מציע יצרף להצעתו ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל תשובות ,הבהרות ותיקוני הרשות,
כמפורט לעיל ,ואלו יהוו חלק ממסמכי המכרז.

ההצעה הכספית:
7.1

הצעת המציע הינה ביחס להנחה הניתנת עבור כל אחד ממחירי המקסימום הנקובים בכתב
מחירי הכמויות המצורף כנספח ג׳ למסמכי המכרז למכרז זה (להלן" :כתב מחירי
מכסימום") .למען הסר ספק ,ההנחה הניתנת הינה אחידה ביחס לכלל הסעיפים בכתב
מחירי המכסימום.

7.2

ככל שבמהלך ביצוע העבודות ,יתברר כי יש צורך בביצוע עבודות נוספות ו/או אספקת ציוד
נוסף ,מכל הסוגים הקשורים לתחום התאורה ,אשר אינם מפורטים בכתב מחירי מכסימום,
ו/או בכתב הכמויות המצורף כנספח ג׳ למכרז זה (להלן" :עבודות נוספות" ו/או "הציוד
הנוסף" ,לפי עניין) ,שומרת לעצמה הרשות את הזכות לדרוש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
מהזוכה את ביצוע העבודות ו/או את אספקת הציוד הנוספים הנ"ל ,והתשלום בגינם יבוצע
על פי התעריפים הנקובים  -בגין ביצוע עבודות/אספקת ציוד מהסוג הנ"ל  -במחירון דקל
התקף נכון למועד ביצוע העבודות הנוספות ו/או למועד אספקת הציוד הנוסף ,ובהפחתה
בשיעור של  25%מתעריפי המחירון האמור .למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב
את הרשות לפנות לקבלן לביצוע העבודות הנוספות הללו ,ככל שיהיו ,וכי שמורה לרשות
הזכות להתקשר עם קבלן אחר לקבלת הצעות לביצוע העבודות הנוספות הללו ,בכל אופן
שתבחר ,מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך .ככל שלא קיימים
סעיפים רלבנטיים במחירוני דקל ביחס לרכיב זה או אחר ,ו/או ביחס לעבודות נוספות ו/או
לאספקת ציוד נוסף מתחום התאורה ,הדבר ייעשה על בסיס הצעות מחיר פרטניות לפי
דרישת הרשות וע״פ שיקול דעתה הבלעדי באם לקבל את ההצעה או לא.

7.3

מחירי המקסימום הנ"ל ,בהפחתת אחוז ההנחה שיוצע ע"י המציע ,יהוו את התמורה
הסופית המלאה והכוללת שתשולם לזוכה בגין ביצוע העבודות בפועל בהתאם להזמנות
עבודה מאושרות והזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ו/או החזר הוצאות בגין כל
עבודה שיבצע ו/או הוצאה שיוציא בקשר עם קיום התחייבויותיו על פי תנאי המכרז
והחוזה ,למעט אם נקבעה במפורש זכאות לתוספת תמורה בתנאי החוזה.

7.4

המציע מסכים ,כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם,
בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,ייחשב כאילו
לא נכתב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לפסול את ההצעה.

7.5

אין הרשות אחראית לדיוק הכמויות ,התכניות והתיאורים הטכניים .מובהר ,כי על המציע
לבדוק את הכמויות ,התכניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז ,והוא
מתחייב ,כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכמויות ,לתכניות ולתיאורים
הטכניים שפורסמו ו/או שיפורסמו על ידי הרשות.

ביטוח

8.1

על המציע הזוכה יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת הסכם ההתקשרות ,פוליסות ביטוח
כמפורט בהסכם ההתקשרות .הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח
מוכרת ובעלת מוניטין בישראל ועותק מהם יימסר למועצה כתנאי לתחילת ביצוע העבודות.

8.2

המציע יצרף להצעתו ,אישור חתום על ידי חברת ביטוח מורשית כדין ,לפיו ,ככל שהמציע יזכה
במכרז ,חברת הביטוח מתחייבת לבטחו בהתאם לנוסח הביטוחים הדרוש על פי מסמכי
המכרז .יובהר כי אישור ביטוחים שלא יהא בהתאם לאמור במסמכי המכרז ו/או שאינו חתום
כדין ,יהווה עילה לפסילת הצעתו של המציע במכרז.

8.3

כמו-כן ,ככל שהדבר יידרש  -המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס
לכל עבודה מוזמנת  -בהתאם לדרישות המזמין וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות.

8.4

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר ,כי למועצה
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה
מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה
הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה במכרז וחילוט
ערבות הצעה או ערבות הביצוע.

.9

תוקף ההצעה
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9.1

ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה של המציע במשך  12חודשים מהמועד האחרון
שנקבע להגשת הצעות במכרז זה.

9.2

הרשות תהא רשאית לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה
נוספת של שישה חודשים ,אחת או יותר.

כללי הגשת ההצעות
10.1

התאמה לתנאי המכרז
.10.1.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז .הרשות תהא
רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התניה ,הסתייגות,
שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.

.10.1.2

על אף האמור לעיל ,כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם
ההתקשרות ,או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את הרשות ולא
יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הרשות.

.10.1.3

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את
כל המסמכים הנדרשים.

.10.1.4

בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך
הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש
בהם כדי להצביע על כושרו ,ניסיונו ויכולתו בנושאים נשוא המכרז ,ולכל צורך
אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.

.10.1.5

הרשות רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים ,הן לעניין בחינת
עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות ,הן לבחינת המציע
באופן כללי והן ביחס לאנשי המקצוע אליהם התייחס המציע בהצעתו.

10.2

הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה
ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה
של מורשי החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד ,ככל
שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך ,וכן חתימה של מורשי החתימה מטעם המציע על כל אחד
מהעמודים ובצירוף חותמת תאגיד המציע.

10.3

הגשת ההצעות

10.4

.10.3.1

המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים בטופס " 1תכולת מעטפת
הצעה" ,המצורף למכרז זה.

.10.3.2

המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  1ויצרף אותו להצעה.

.10.3.3

ההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם:
מכרז מספר  14/2019לביצוע עבודות תכנון ,אספקה ,התקנה ואחריות של
מתקני תאורות רחובות לד במועצה האזורית אשכול.
המציע ישלשל לתיבת המכרזים במזכירות המועצה מעטפה אחת חיצונית,
ובמסגרתה  2מעטפות ,חתומות ומלאות כנדרש במסמכי המכרז ,כאשר האחת
הינה המקור (בה תתויק גם הערבות המקורית ,ועליה תסומן כוכבית) והשנייה
תהיה העתק (צילום) של המעטפה הראשונה המקורית.

.10.3.4

הצהרת המציע וההצעה הכספית (טופס  )2תוכנס ,במעטפה סגורה נפרדת (!),
למעטפת ההצעה החיצונית.

.10.3.5

המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של הרשות במשרדי המועצה בכתובת ד.נ .הנגב
 ,85465לא יאוחר מיום  13.06.19בשעה  .14:00על המציע לוודא כי על מעטפת
המכרז הוטבעה חותמת "נתקבל" בציון שעת הקבלה וחתימת נציג הרשות.

.10.3.6

ההצעות שתתקבלנה במשרדי הרשות לאחר מועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה
ותוחזרנה למציע כמות שהן .לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר.

דרישות נוספות
.10.4.1

המציע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה המצורף כטופס  8לתנאי המכרז.

.10.4.2

המציע יצרף אישור בדבר ניכוי מס במקור או פטור מכך.

.10.4.3

המציע יצרף אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
:1976
 .10.4.3.1אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל
פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על
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הכנסותיו ועל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו.1975-
 .10.4.3.2אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א-
( 1991להלן :חוק עובדים זרים) או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
המצורף כטופס  6לתנאי המכרז.
.10.4.4

המציע יצרף את הסכם ההתקשרות ,המצ"ב כנספח ב' כשהוא חתום וכן צירוף
עותק של מסמכי המכרז ,מכתבי ההבהרה ,התוכניות וההודעות למציעים כשהם
חתומים על ידו בהתאם לסעיף  11לעיל.

.10.4.5

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד
מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או
שותף) הגיש את הצעתו למכרז.

.10.4.6

כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל ,ייחשבו גם כנספחים להסכם
ההתקשרות והמציע מצהיר ,כי ידוע לו שהנתונים והמידע הכלולים במסמכים
אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ,על כל המשתמע מכך.

 10.5הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
.11

בקשת הבהרות

11.1

הרשות תהא רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או
בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.

11.2

המציעים יעבירו לרשות את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה הרשות
בפנייתה ,לפי כתובת הרשות .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

11.3

הרשות רשאית להזמין את המציעים (או מי מהם) להציג בפניה באופן פרונטלי את ההצעה
ולקבל הבהרות לגביה.

11.4

בכל מקרה של סתירות ו/או אי התאמות שיתגלו על ידי הרשות במסמכי המכרז לאחר הזכייה,
הרשות תהא זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות ,ככל
שיידרש ,על מנת להסדיר סתירות ו/או להתאים הנדרש התאמה.

.12

הצהרות והתחייבויות המציע
 12.1בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע ,על פי מסמכי המכרז ,בהגשת
הצעתו ,כל מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי המועצה ,כדלקמן:
 .12.1.1המציע סייר ביישובים בתחומי מ.א אשכול ,והתרשם מאיכות מתקני
התאורה הקיימים ,וממצבם ,והוא מסוגל לתת פתרון שיעמוד בתקני
התאורה הקיימים ,על אף שייתכן שמתקני התאורה הקיימים ,נכון למועד
פרסום מכרז זה ,לא עומדים בתקנים אלה.
 .12.1.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכיו ידועים ונהירים לו ,לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר
בהתאם להוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-וכי יש לו את כל
הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות ,וכי הוא מסוגל מכל
בחינה שהיא לבצע את העבודות ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .12.1.3הגשת הצעתו של המציע ,והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ,כי ידועים
ונהירים לו כל הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי
מסמכי המכרז ,ובכלל זה ההסכם ,לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.
 .12.1.4כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו
הקשור במתן השירות מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי
המציע.
 .12.1.5כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או
הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק,
המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

.13

בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר :
 13.1בחירת הזוכה תתבצע בשלבים הבאים:
 .13.1.1שלב ראשון – בדיקת העמידה בתנאי הסף:
כל ההצעות אשר יתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ייבדקו באשר
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לעמידתן בתנאי הסף המפורטים להלן .הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף –
תיפסל .במידה ובהצעה חסרים מסמכים או נפל באחד או יותר מהם פגם
טכני ,הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים להשלמת
ו/או תיקון המידע החסר.
 .13.1.2שלב שני  -סיכום הציונים ובחירת ההצעה הזוכה.
 13.2מדד כמותי:
 .13.2.1המציע ינקוב בטופס הצעת המציע ,במקום המיועד לכך ,בשיעור ההנחה
המוצע על-ידו מהמחירים המרביים בכתב הכמויות.
 .13.2.2שיעור ההנחה המוצע יצוין באחוזים בלבד ויחול בכל כמות שתידרש.
 .13.2.3ככל שהמציע מבקש ליתן ( 0אפס) אחוזי הנחה ,עליו לציין זאת במפורש
בהצעתו.
 .13.2.4במקרה שבו תינתן תוספת על המחירים הנקובים בכתב הכמויות ,תיפסל
ההצעה על הסף.
 .13.2.5המחירים הנקובים בטופס הצעת המחיר אינם כוללים מע"מ.
 .13.2.6חישוב ציון המחיר :ההנחה הגבוהה ביותר תקבל  80נקודות וכל שאר
ההצעות ידורגו ביחס להנחה הגבוהה ביותר.
 13.3מובהר במפורש ,כי ניקוד הצעות המציעים הנכללים בקבוצת המציעים המדורגים ,ובכלל
זה ניקוד רכיבי המשנה השונים בהתייחס לכל הצעה ,יעשה במספרים שלמים ובשברים
עשרוניים ,ברמת דיוק של שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית (היינו  -מתן ציון במספר
שלם וכן (לפי העניין) בשבר בעל מכנה מאה) ,כאשר ניקוד שתוצאתו חורגת מרמת הדיוק
האמורה של שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית ,יעוגל לתוצאה בעלת עד שתי ספרות
מימין לנקודה העשרונית ,למספר הקרוב ביותר.
 13.4זהות בין הצעות מחיר בשלב שלישי
 14.4.1במידה ובסיום השלב השלישי (סיכום הציונים) תהיינה מספר הצעות זהות ,תיערך
ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעת מחיר משופרת תוך 5
ימי עבודה מיום קבלת הודעה על כך ,במעטפה סגורה ,וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה
במסגרת וועדת המכרזים .יובהר כי ההצעה הנ"ל לא תפחת מההצעה המקורית
שהגיש כל מציע .המציעים רשאים להגיש הצעה זהה להצעתם המקורית.
 14.4.2אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת ,עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן ,יתבקשו
המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך  5ימי עבודה מיום קבלת ההודעה
על כך ,וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה ,וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר או
שוועדת המכרזים תוסמך לפצל את הזכייה בין המציעים הנ"ל עפ"י שיקול דעתה.
 13.5הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר
באתרים בהם הוקם פרויקט דומה ע"י המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות מהמציע.
 13.6אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
 13.7בעת קביעת הציון המשוקלל ,הרשות רשאית שלא להתחשב במסמכים שלא יהיו מפורטים
ו/או ברורים דיים ,לצורך הוכחת עמידתו של המציע בפרמטר לגביו צורף המסמך.
 13.8המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף כל טכנולוגיה מוצעת לגביה קיים מידע
כי אינה עולה על מלוא דרישות המועצה ו/או טכנולוגיה שנוסתה בעבר על-ידי המועצה
וביצועה לא היו לשביעות רצונה המלאה.
 13.9אם לא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי בכל שלב,
המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע שדורג במקום
הבא ולחתום אתו על הסכם התקשרות כאילו היה הזוכה במכרז ,בהתאם לתנאי המכרז
ולהצעתו של אותו מציע .לא הסכים לכך המציע שדורג במקום השני ,תהיה המועצה רשאית
לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.
.14
14.1

14.2
14.3

ניגוד עניינים
הקבלן הזוכה יתחייב ויצהיר כחלק מההצעה ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,אין הוא יודע על
כל מניעה חוקית שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן העבודות על פי הסכם זה ,וכי אין הוא קשור
ו/או מעורב ,באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס
להתחייבויותיו מכוח ההסכם שיחתם עם הרשות.
הקבלן הזוכה יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם הרשות מלקחת חלק ו/או להיות
מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם
עם הרשות;
הקבלן הזוכה יתחייב להביא לידיעת הרשות כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת הרשות אם
קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על הגורם שיבחר
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לביצוע העבודות להודי ע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים
כאמור.

.15

שמירת סודיות
המציע יתחייב בכתב לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע ,למסור ,להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע ההתקשרות נשוא המכרז ,לפני תחילתו או לאחר
מכן .יודגש כי אי שמירה על האמור לעיל מהווה הפרה של הוראה זו ומהווה עבירה פלילית על
פי סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז .1977-

.16
16.1

16.2

16.3
16.4
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עיון במסמכי המכרז:
ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן -
"מידע סודי") ,אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם ,עליו לצרף להצעתו נספח
המפרט את המידע הסודי כאמור ,ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין
בו .כל זאת ,למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף
או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה.
מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור לעיל ,יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה
במכרז ,יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה .הגיש המציע נספח כאמור,
ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים,
ולוויתור מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.
בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת
המכרזים של הרשות ,אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים.
כלל הוצאות שידרשו לחתימת החוזה ,לרבות לצורך הפקת הערבויות הבנקאיות ,יחולו על
המציע בלבד.

תנאים כלליים
 17.1מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו ,תהיה הרשות רשאית
לפסול את הצעתו ,בכפוף להוראות כל דין.
 17.2הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף כל טכנולוגיה מוצעת לגביה קיים מידע כי
אינה עונה על מלוא דרישות הרשות ו/או טכנולוגיה שנוסתה בעבר על ידי הרשות וביצועיה
לא היו לשביעות רצונה המלאה.
 17.3כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.
 17.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה ,למועצה תהיה שמורה הזכות:
.17.4.1

לקבל את ההצעה ,כולה או חלקה ,ולבצע את כל העבודות או חלק מהן ,גם
בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון.

.17.4.2

לדחות את כל או חלק מההצעות.

.17.4.3

לא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת ,בכפוף להוראות הדין.
הרשות תהא רשאית (אך במפורש לא חייבת) להפעיל קשת רחבה של שיקולים
לבחירת המציע הזוכה ,לרבות אך מבלי למעט ,כושרו ,ניסיונו ויכולותיו,
הארגונית ,מקצועית וכלכלית של המציע ,הטכנולוגיה המוצעת על ידו ,וכן כל
שיקול אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ,והכל על פי דין.

.17.4.4

לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה פרטים לא מהותיים נדרשים.

.17.4.5

לדחות הצעות מציעים אשר הם או קבלני המשנה מטעמם לא ביצעו בעבר את
עבודתם ,לשביעות רצון הרשות או לשביעות רצונם של אחרים ,או שכישוריהם
אינם מספיקים לביצוע השירותים  -להנחת דעתה.

.17.4.6

לשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת.

.17.4.7

לשקול כל שיקול רלוונטי ,לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף
לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה ,לרבות
המציע שיזכה בו ,כל דרישה או תביעה בגין החלטת הרשות כאמור.

 17.5המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת הרשות בגין
הוצאות אלה.
 17.6מסמכי המכרז המסופקים על ידי הרשות ,הינם רכושה של הרשות וקניינה הבלעדי והם
נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות למועצה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום
מטרה אחרת.
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מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם
למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 17.7למציעים ,אשר לא זכו במכרז ,תעמוד הזכות לעיין בהצעה הזוכה .על המציע לציין במפורש
אילו סעיפים בהצע תו הוא מבקש שיהיו חסויים מפני הצגה בפני מציעים אחרים ולפרט את
טעמיו בסוד מקצועי או מסחרי .מציע שלא יציין סעיפים כאמור יראוהו כמסכים לחשיפת
כל הצעתו.
ועדת המכרזים של הרשות ,תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להציג בפני מציעים,
אשר לא זכו במכרז ,כל מסמך ,אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או
מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראות הדין .בכל מקרה מובהר ,כי עלותה של ההצעה
הזוכה תהא פתוחה בפני כל המציעים.
 17.8על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות בכפוף להתקיימות
התנאים המתלים לא יאוחר מ 30 -ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות.
המציע ,בחתמו על מסמכי המכרז ,מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז,
לרבות כל הנספחים לו (בין אם אלו צורפו ובין אם לאו) והצעתו כוללת את כל המחירים
ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.
.18

חתימה על ההסכם
 18.1הרשות תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר
המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות .הזוכה במכרז מתחייב להופיע במקום
ובמועד הנקובים בהודעת המועצה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.
 18.2בלי לגרוע מהאמור לעיל ,על המציע הזוכה להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים
בהסכם וכן ערבות ביצוע ,וזאת בתוך  14ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.
 18.3מתן הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין הרשות לבין המציע הזוכה ,על-פי התנאים
וההתחייבויות הכלולים בכל מסמכי המכרז .תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו
תהיה בלתי תלויה ובלתי מותנית בחתימת חוזה פורמלי בין הצדדים ,למעט אם ייקבע
אחרת בהודעה.
 18.4במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על-ידי הרשות
ו/או לא ימציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע ,תהא הרשות רשאית לראות את
ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.

.19

ביטול המכרז; אי חתימה על ההסכם
 19.1בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,מובהר
בזאת ,כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:
 19.2לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 19.3לבטל את בחירתו של המציע שנבחר ליתן את השירות במקרים הבאים:
 19.4התברר ,כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה
כלשהי בקשר עם המכרז.
 19.5התברר ,כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה ל
מועצה עובדה מהותית אשר היה בה ,לדעת המועצה ,כדי להשפיע על בחירתו למתן
השירות.
 19.6המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם
לחתימת המועצה על ההסכם עימו ו/או למתן השירות על ידיו ,או שחזר בו ומבקש לבטל
הצעתו ,או שנתגלה ,כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו ,או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.
 19.7למניעת ספק ,מובהר ,כי כל פעולה כאמור של הרשות לא תזכה את המציעים ו/או את
הזוכה ,בכל פיצוי ,שיפוי או החזר כספי כלשהו.
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הסכם ההתקשרות חתום (נספח ב')

.23

נספח ד׳ – הצהרה על ניסיון המציע

.24

נספח ה׳ – תצהיר על עמידה בדרישות טכניות

.25

נספח ו׳ – תצהיר לשם ניקוד מדדי איכות

.26

עותק של מסמכי המכרז ,מכתבי הבהרה ,תוכניות והודעות חתומים על ידי המציע

ביקורת
המציע

15
טופס  – 2הצהרת המציע
תאריך_________ :
לכבוד,
מ.א אשכול
ג.א.נ;
הנדון :כתב הצעה והתחייבות – מכרז פומבי מס' 14/2019
קבלן/זהות
מס'
______________________________________
הח"מ
אני/אנו
____________________ שכתובתנו היא _________________________________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.20

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות
על כל נספחיו (להלן" :מסמכי המכרז").

.21

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,השתתפנו במלוא כנס המציעים,
שנערך ביום ______ ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע תהליך להתייעלות
אנרגטית בתאורת רחובות ברשות ,לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם ,הציוד
החשמלי וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל
התחייבויותינו.

.22

בהתאם לכל האמור לעיל ,ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז
והסכם ההתקשרות ,לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו ,הננו מגישים הצעתנו זו
והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו במסגרת המכרז ,כולן ביחד ,במחירים
שהננו מציעים כאמור להלן (להלן" :התמורה ותנאי התשלום").

.23

אנו מסכימים כי הרשות תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע
השירותים נשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז ,ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של
הרשות.

.24

היה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
24.1

לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ,בתוך  7ימים ממועד קבלת
דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שיקבע על-ידכם.

24.2

להתחיל בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז  -הכל כפי שיקבע על-ידכם ,ובכפוף
לקבלת הודעה בכתב מכם על כך  -ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז,
ובהסכם ההתקשרות.

24.3

להפקיד בידיכם במועד חתימת ההסכם העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים
כנדרש במסמכי המכרז.

24.4

בקשר עם רחובות נוספים אשר אינם מצוינים ספציפית במכרז אשר ייתכן והרשות
תדרוש מאיתנו בעתיד לבצע בהם התייעלות אנרגטית  -להתחיל בביצוע העבודות
והשירותים לגביהם בהתאם להסכם ההתקשרות מייד עם קבלת דרישה לכך.

.25

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו הסכם
ההתקשרות על כל צרופותיו ,כאילו היה חתום על-ידינו ,וגם אם לא נחתום על הסכם
ההתקשרות ,תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי הרשות בכתב ,כחוזה מחייב בין הרשות ובינינו
בכפוף לאפשרות של הרשות לבטל המכרז או ההתקשרות באופן חלקי או כליל מכל סיבה
שהיא ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של הרשות כמפורט במסמכי המכרז.

.26

ערבות
26.1

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית
אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן של בנק ___________________ סניף
_________  /של חברת הביטוח ____________________________ בתוקף עד
________ על סך של  100,000ש"ח ,לטובתכם על-פי הנוסח הכלול במכרז כטופס 9
ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  -כולן או
מקצתן  -שבהצעתנו זו ו/או שלא נחתום על הסכם ההתקשרות תוך עד  7ימים ממועד
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע הרשות,
הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות ,זאת בלי כל הודעה מראש ו/או התראה
כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד
לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

26.2

להבטחת קיום הצעתנו ,היה ונזכה במכרז ,אנו נמסור לכם ,במועד חתימת הסכם
ההתקשרות ,ערבות בנקאית אוטונומיות לפקודתכם כנדרש בהסכם ההתקשרות בקשר

16
עם ביצוע הפרויקט ,שתעמוד בתוקפה עד לסיום החודש הראשון של השנה הקלנדרית
העוקבת למועד סיום ביצוע הפרויקט כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ב'
למכרז זה ,ואתם תהיו רשאים לחלטה היה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם ,כולן או
מקצתן.
.27

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו עד ה.7.7.19 -

.28

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי
היסוד של התאגיד המציע.

.29

מוצהר ומוסכם בזאת ,כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל
טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז  -ואנו
מוותרים מראש על כל טענות אלה.

.30

הננו מצהירים בזאת כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם
ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות
מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא
המכרז ובמספר מתאים ומספיק ובהתאמה מלאה לאמור במסמכי המכרז.

.31

כן הננו מצהירים כי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות כוח אדם מיומן ובעל
ניסיון וכל הציוד הדרוש כמפורט במסמכי המכרז לצורך ביצוע התייעלות אנרגטית בתאורת
רחובות ובהתאמה מלאה לאמור במסמכי המכרז.

.32

מצורפים בזה כלל האישורים ,המסמכים ,והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

.33

הובהר לנו היטב כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף – הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא
כלל לדיון .כן הובהר לנו ואנו מסכימים כי היה ותהיינה שתי הצעות כשרות ו/או יותר אשר
יציעו הצעות זהות ,הרשות תהא רשאית לערוך ביניהם התמחרות עד לקבלת ההצעה הטובה
ביותר.

.34

התמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין ביצוע הפרויקט ואחריות לאורך  7שנים
לפחות ,והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.

.35

ההצעה הכספית:
אחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידינו מהמחירים המכסימליים הנקובים ביחס לכל הפריטים
בכתב מחירי המכסימום עם התקנת המתקנים לפי התיאור האמור לעיל ,הוא_____% :
(במילים______________ :אחוזים) הנחה.
מובהר בזאת כי הצעת המחיר המפורטת לעיל כוללת התייחסות לכל הוצאות המציע ,לרבות
הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים ,למעט מס ערך מוסף .תנאי התשלום
הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.

.36

התמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין עבודות תכנון ,התקנה ומתן אחריות
למתקנים על כל רכיביהם ,וכל אשר נדרש בהתאם למכרז ,להסכם ההתקשרות ולמפרטים
הטכניים.

.37

לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כחוק.
שם המציע ____________________
תאריך _______________________

כתובת _______________________
__________________________
חתימה וחותמת המציע
אישור

אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן
____________________ מטעם ________________ (להלן" :המציע") אשר חתמו על הצעה
והתחייבות זו בצירוף חותמת המציע מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.
____________________
תאריך

______________________
חתימת עו"ד
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טופס  - 3אישור על העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיו"ב
לכבוד,
מ.א אשכול
________________
תצהיר מטעם המציע
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 .1אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ/.ח.פ( ______________ .להלן" :המציע")
ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס' _________
 .2המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ,ואין בקשות
תלויות שעומדות מולו מסוג זה.
 .3המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.
 .4נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.
 .5לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע.
 .6המציע הוא תאגיד קיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי
התאגיד ולהחלטותיו ,שהתקבלו כדין.
 .3זה שמי ,החתימה להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.
תאריך

חתימת המצהיר/ה

אישור
אני ,עו"ד ______ _____ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר/גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

תאריך

חתימת עוה"ד
חותמת וחתימה

18
תאריך____________
לכבוד,
מ.א אשכול
________________
א .ג .נ,.
הנדון :אישור בדבר מצב המציע.
אני משמש עו"ד/רו"ח של המציע  ________________________ -אשר הגיש הצעה למכרז מס'
_______ (להלן" :המציע") ,מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:
.1

למיטב ידיעתי ,המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ,ואין בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

.2

למיטב ידיעתי ,המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.

.3

למיטב ידיעתי ,נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או

.4
.5

לגרום לו לחדלות פירעון.
למיטב ידיעתי והבנתי ,לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים .מצ"ב רשימת
העיקולים הקיימים על נכסי המציע ,בהתאם לידוע לי ,ולפי בדיקה שעשיתי.
המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם
למסמכי התאגיד ולהחלטותיו ,שהתקבלו כדין.

בכבוד רב,

_________________________
שם ,חתימה ,חותמת

_____________
תאריך

19
טופס  - 4אישור רו"ח
מסמך זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון
לכבוד,
מ.א אשכול
שם המציע _________________________ :תאריך______________:
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א .הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________ .
ב .חברתכם בעלת מחזור הכנסות מצטבר בשנים  2016-2018של לפחות ( ₪ 15,000,000חמש
עשרה מליון שקלים חדשים) ,לא כולל מע"מ.
ג .ממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד חתימתי על אישור זה לא בא לידיעתי,
לרבות בהתבסס על הבדיקות שערכתי ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של
חברתכם עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
ד .חברתכם אינה מ צויה בהליכי כינוס ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ,ואין בקשות
תלויות ועומדות נגד חברתכם מסוג זה ,והיא אענה עומדת בפני חדלות פירעון .וכן לא הוטלו
על נכסי החברה עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף פעילותה.

חתימת רו"ח המציע:
____________________

20
טופס  - 5אישור הבנת תנאי המכרז
תאריך________________ :
לכבוד,
מ.א אשכול

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' _______ לביצוע עבודות תכנון ,אספקה ,התקנה ואחריות של מתקני תאורת
רחובות לטובת פרויקט של התייעלות אנרגטית וחסכון (להלן "העבודות")
הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז לביצוע העבודות על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את
האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים
להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-
ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על
הצעתנו או על ביצוע העבודות.

בכבוד רב,
____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________
אשר חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם
לכל דבר ועניין.
______________________
שם עו"ד

________________
חתימה
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טופס  - 6תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ,ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ובדבר שכר מינימום
כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה
בשמו ובעבורו.

.2

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:
המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(א)
במהלך השנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי
(ב)
חוק עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה לא הייתה במהלך שלוש השנים ,אשר קדמו
למועד חתימת ההצהרה.
לעניין סעיף זה -
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע ,ואם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה בו,
או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991 -
"שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968 -

.3

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:
המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
(א)
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
(ב)
חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,
(ג)
אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א -
.1981
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
()1
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
(א)
(ב)

בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
()3
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה
בחשון התשס"ג (.)31.10.02
"חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני אדם.
.4

אנו מקיימים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.1998-

.5

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימה
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אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,_______ ___.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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טופס  - 7תיאור כללי של המציע

[טופס זה ימולא וייחתם על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו ]
.1

מידע כללי
שם המציע______________________________________________________:
ח.פ /ת.ז ______________________________________________________ :
נציג
מוסמך____________________________:תפקיד_________________________:
כתובת________________________________________________________ :
מס' טלפון______________________________________________________ :
מס' פקס______________________________________________________ :
דואר אלקטרוני__________________________________________________:

.2

פירוט בעלי השליטה במציע (חברת אם ,חברות קשורות שותפים וכו') ,כולל שיעור אחזקות:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________

.3

תיאור כללי של המציע לרבות ציודו ,כישוריו ונסיונו:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________

תאריך______________ :
שם המציע___________________ :
מס' זהות  /ח.פ__________________ :.
חתימת המציע וחותמתו________________ :
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טופס  - 8אישור זכויות חתימה
תאריך__________________ :
לכבוד,
מ.א אשכול

א.ג.נ,.
הנדון :אישור זכויות חתימה
כי ה"ה ______________________,
הנני ,עו"ד _________________ מאשר בזאת
החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ (להלן" :המציע") ועל
שאר המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס'__________ לביצוע התייעלות אנרגטית בתאורת
רחובות מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם בצירוף חותמת החברה.
בכבוד רב,
____________________
חתימת עו"ד המציע

25
טופס  – 9ערבות אוטונומית
בנק __________________
סניף _________________
כתובת________________
לכבוד,
מ.א אשכול
א.ג.נ.
הנדון :כתב ערבות
.1

.2

.3
.4
.5
.6

על פי בקשת ____________ ח.פ _____________ (להלן" :המבקש") בקשר למכרז פומבי
מס' ______ הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל100,000 -
(מאה אלף) שקלים חדשים בלבד (להלן" :קרן הדרישה") ,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית
מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן:
"המדד") ,בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ,לבין המדד שיהיה ידוע
במועד חילוט הערבות (להלן" :סכום הערבות").
יובהר בזאת ,כי אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס או שווה לו ,לא תחושב ההצמדה
וסכום הערבות יהיה סכום קרן הדרישה שתדרוש המועצה.
סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
חתומה על-ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל
חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.
לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  7.7.19וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות פקסימיליה ,לא תחשב כדרישה עפ"י תנאי ערבות זו ,ולא
תיענה.
בכבוד רב,
בנק …………………………..
סניף ………………………….

_______________________
מורשה חתימה ()1

_________________________
מורשה חתימה ()2
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טופס  - 10הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מ.א אשכול
הנדון :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה
אנו הח"מ ________________________________ ת.ז__________ .
ו _____________________ -ת.ז _____________.הננו המציע/ים ו/או מורשיי חתימה
של חב' ______________________ ח.פ( .____________________ .להלן :החברה)
הואיל והגשתי הצעה במסגרת מכרז שפורסם ע"י מ.א אשכול ו/או הנני עומד להתקשר בחוזה עם מ.א
אשכול ,ו/או תאגיד שלמועצה שליטה בו ,הנני מצהיר כלהלן:
 .1אינני נמנה על אחד מאלה:
א .קרוב משפחה (בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות) של חבר/המועצה האזורית אשכול.
ב .סוכנו או שותפו של חבר המועצה.
ג .קרוב משפחה (בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות) של עובד מ.א אשכול .
ד .סוכנו או שותפו של עובד מ.א אשכול.
ה .תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( )2(-)1לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו ,ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ( )1ו )2( -לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
 .2הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודת העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין
המועצה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על
התקשרות בחוזה שבין המועצה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל ,וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה
הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה ,במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות
פקודת העיריות כאמור לעיל ,ניתן החוזה לביטול על ידי המועצה על פי החלטתה או על פי
החלטת השר ומשבוטל לא תהיה המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא
לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 .3כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'
לעיל ,הנני מתחייב להודיע על כך ל מועצה מיד עם קרות השינוי.

____________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת המציע
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טופס  – 11תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר
זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן" :המשתתף") ,למכרז
____________ ,מכרז פומבי מס' ________ (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.

.3

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

.4

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד
אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

.5

לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.

.6

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת
המשתתף למכרז.

.7

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.8

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

.9

המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

.10

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה) .אם לא נכון ,נא
פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

.11

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך
המצהיר

שם המצהיר ותפקידו

שם המשתתף

חתימת

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________
שמספרה
ת.ז
הנושא
__________________________
בפני
התייצב
_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר
את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר
באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

תאריך_______________

חתימה+חותמת עו"ד_______________:
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נספח א' – נספח טכני

מצורף כחוברת נפרדת

29
נספח ב' – הסכם התקשרות

מצורף כחוברת נפרדת

30
נספח ג – כתב כמויות ומחירי מכסימום

כמות

מחיר
מירבי
ליחידה()₪

535

700

660

850

78

1000

1

1100

משפחה ה'-ג"ת עבור תאורת בטחון
מאושר פיקוד העורף-כולל זרוע יעודית
תאורת הצפה וספורט
משפחה א'-הספק עבודה  100wעד
w150
משפחה ב'-הספק עבודה  w180עד
w240
משפחה ג' -הספק עבודה  w 300עד
w 420
משפחה ד -פעמון הספק עבודה w 200
עד w 240

861

1650

70

1450

29

1700

9

2350

1

1750

משפחה ה'-תאורת איצטדיון  700 wעד
w 900

40

9200

משפחה א'-הספק עבודה  w28עד w40
אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב
בטכנולוגיית  LEDלפי תכולת המפרט
הטכני
משפחה ב'-הספק עבודה  w60עד w80
אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב
בטכנולוגיית  LEDלפי תכולת המפרט
הטכני
משפחה ג'-הספק עבודה  w90עד w109
אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב
בטכנולוגיית  LEDלפי תכולת המפרט
הטכני
משפחה ד'-הספק עבודה  w110עד
w130
אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב
בטכנולוגיית  LEDלפי תכולת המפרט
הטכני

מותנה בהצגת אישור פקע"ר לג"ת

פעמון לאולמות ספורט
מותנה בחישובי תאורה ותכנון
מהנדס חשמל

*המחיר לפני מע"מ.

הערה:עבור התקנת מונה אנרגיה בכל מרכזיה ,תשלם המועצה לקבלן כנגד חשבונית 1,000
ש'ח+מע"מ .
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תיאור ניסיון המציע בהתקנת גופי תאורה
אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
_________________ (להלן" :המציע") בתנאי המפורט בסעיף ___ לכתב הזמנה להציע הצעות (מסמך א'
למסמכי המכרז):

מס"ד

שם הלקוח

.1

שם הלקוח:

היקף
כספי

סוג ואופי
הפרויקט

פרטי נציג' איש קשר מטעם הלקוח
(שם ודרכי התקשרות)
שם הנציג /איש הקשר:

_____________

__________________________

_____________

טל'______________________ :

מקום ביצוע הפרויקט:

נייד______________________ :

_______________

דואר אלקטרוני:
_________________________

.2

שם הלקוח:

שם הנציג /איש הקשר:

_____________

__________________________

_____________

טל'______________________ :

מקום ביצוע הפרויקט:

נייד______________________ :

_______________

דואר אלקטרוני:
_________________________

.3

שם הלקוח:

שם הנציג /איש הקשר:

_____________

__________________________

_____________

טל'______________________ :

מקום ביצוע הפרויקט:

נייד______________________ :

_______________

דואר אלקטרוני:
_________________________

.4

שם הלקוח:

שם הנציג /איש הקשר:

_____________

__________________________

_____________

טל'______________________ :

מקום ביצוע הפרויקט:

נייד______________________ :

_______________

דואר אלקטרוני:
_________________________

.5

שם הלקוח:
_____________

שם הנציג /איש הקשר:
__________________________

תקופת ביצוע
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מס"ד

שם הלקוח

היקף
כספי

פרטי נציג' איש קשר מטעם הלקוח
(שם ודרכי התקשרות)

סוג ואופי
הפרויקט

_____________

טל'______________________ :

מקום ביצוע הפרויקט:

נייד______________________ :
דואר אלקטרוני:

_______________

_________________________
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________
חתימה

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________,
_____________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב'
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את
נכונו ת הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.

_________________
חתימה  +חותמת

תקופת ביצוע
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טופס עמידה בדרישות טכניות
אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
_________________ (להלן" :המציע") בתנאי המפורט בסעיף______ לכתב הזמנה להציע הצעות
יש לצרף אישורים רלוונטיים לכל דרישה.
גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק 2.3
תאורת כבישים ורחובות (יש להציג תעודת בדיקה מלאה) או
בדיקת מעבדה מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
גוף התאורה יהיה בעל מבנה יציב ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור
החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה.
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות
מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגראלית ייעודית (– )Driver
ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של
היצרן .מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה
ויציבה ,ללא תלות בשינויים במתח הרשת (.)10%±
ג"ת או סדרת ג"ת יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי
ליישום דרישות התקן לתאורה ,ויאפשרו קיום עוצמת התאורה
ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין והתקן הישראלי.
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק IP65
בהתאם לדרישות תקן ישראלי .20
גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או
לקיר ,באמצעות מתאם לזרוע בקוטר שבין "¾ ל2.5." -
גוף התאורה יחד עם המתאם לזרוע יאפשרו כוונון הפנס בטווח
של  45±°ביחס לפני הקרקע ,לצורך התאמה לזרועות קיימות
המותקנות בזוויות שונות.
גוף התאורה יכלול מתאם לחיבור אנכי לעמוד התאורה על פי
דרישת המועצה ,לרבות מתאם לזרוע כפולה.

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  0.92לפחות נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
בהעמסה מלאה ,בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום
מתח הרשת.
אורך חיי מקור האור  LEDוגוף התאורה הנדרש  60,000שעות נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
לפחות בטמפרטורה סביבה של  45מעלות צלסיוס ,מותרת
ירידת שטף האור עד .70%
גוון מקור האור יהיה ( 3,000°Kגוון לבן) (סטיות מותרות נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
בגוון האור  120 + )K300 +לומנס /ואט.
גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובעל בידוד כפול.
קובץ דיגיטלי בפורמט  IESאו  ,LUMDATעבור כל סוג גוף נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
תאורה מוצע.
חישובי התאורה יכללו נתונים לגבי עוצמת האור בכל מסועה ,נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
לרבות מדרכות במידת הצורך ,לרבות נתונים לגבי האחידות
האורכית ( ,)U1אחידות הרוחבית ( )U0רמת סינוור )(TI
בהתאם לת.י13201 .
קובץ עקומה פוטומטרית יוגש בפורמט  IESו/או  LDTוגם נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
פלט מודפס ) (I-Tableשל עקומה פוטומטרית חתום ע"י
מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי תקן אמריקאי  LM-79או
אירופי מקביל מבוסס על ערכים אבסולוטיים (Absolute
).Photometry
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
פורמט הקבצים יאפשר ביצוע חישובים בתכנת .AGI32
לג"ת ידרשו תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  61347חלק נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
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" 2.13אבזרי הפעלה ובקרה לנורות .דרישות מיוחדות לציוד
בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור  "LEDאו
לתקן בינלאומי מקביל.
תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  961חלק EMC 2.1
(הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות) או לתקן בינלאומי
מקביל.
תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 961חלק ( 12.3הפרעות
מוליכות ,זרמי הרמוניות) או לתקן בינלאומי מקביל.
תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 62471או תקן אמריקאי
מקביל (השפעה פוטו-ביולוגית) של מעבדה מאושרת  ,רמת
סיכון אפס.
תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 62031או תקן אמריקאי
מקביל של מעבדה מאושרת (דרישות בטיחות של מודולים
.) LED
תעודת בדיקת התאמה לתקן IEC 61547
תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC62262או תקן אמריקאי
מקביל (דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים .)IK-08
תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 68-2-6או תקן אמריקאי
מקביל (עמידות מפני רעידות – .)Vibration test

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)
נא לסמן קיים \ לא קיים (לצרף אישור)

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________
חתימה
אישור

אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________,
_____________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב'
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את
נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.

_________________
חתימה  +חותמת
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הצהרה לשם ניקוד מדדי האיכות

אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן /ת הצהרתי זאת ,כדלקמן:
הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע.
א.
הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
ב.
האחריות הניתנת ע"י המציע מעבר ל 7-שנים הנדרשות במסמכי המכרז ,היא ________ שנים,
ג.
וסה"כ _____ שנים.
היקף התקנות הלד ,מעבר לנדרש בתנאי הסף ,הוא __________ גופי תאורת חוץ מסוג לד.
ד.
היקף ההתקנות בישראל של גופי תאורה לד מאותו היצרן אשר הוצג במכרז הוא _______
ה.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________,
_____________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב'
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את
נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.

_________________
חתימה  +חותמת

