 2בדצמבר 2020

מכרז פומבי מס'  09/2020לקבלת הצעות לאספקה ,התקנה והפעלה של
עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות ברחבי רמת השרון
הודעה על עדכון תנאי סף במכרז דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
בשם רימונים החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן" :החברה") הריני להודיע על עדכון
תנאי הסף אשר נקבעו במכרז ,כדלקמן:
א .תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.5להזמנה (מסמך א') יעודכן כך שהתקנת עמדות הטעינה
שנדרשו לצורך עמידה בתנאי הסף יכולה להתפזר על פני ארבעה ( )4אתרים שונים
(במקום שנים( )2בלבד).
נוסח הסעיף לאחר התיקון יהיה כדלקמן:
"במהלך חמש ( )5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ()2015-2019
השלים המציע כקבלן ראשי התקנה של ( 20עשרים) עמדות טעינה ציבוריות לרכבים
חשמליים מסוג  ACו/או  ,DCבמצטבר בארבעה אתרים ציבוריים".
ב .תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.8להזמנה (מסמך א') יעודכן כך שהדרישה להפעלת מוקד
טלפוני הפעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,למשך תקופה שלא פחתה משנתיים (24
חודשים) ברציפות ,יכול שתתקיים החל מיום  1.1.2015ועד למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז.
נוסח הסעיף לאחר התיקון יהיה כדלקמן:
"המציע הפעיל מוקד טלפוני ( )Call Centerהפעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע,
למשך תקופה שלא פחתה משנתיים ( 24חודשים) ברציפות ,וזאת החל מיום .1.1.2015
מובהר כי המציע יהיה רשאי להוכיח תנאי זה באמצעות קבלן משנה אשר הינו בעל
הניסיון הנדרש כאמור בהפעלת מוקד טלפוני ובלבד ולמציע הסכם עם קבלן המשנה
למתן שירותי המוקד הטלפוני כנדרש בהסכם ההתקשרות על נספחיו לתקופה שלא
תפחת מ 12-חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
עוד מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה אין הכרח כי המוקד הטלפוני שהופעל על ידי
המציע הינו מוקד לטיפול בהפעלת עמדות טעינה דווקא ,וכי כל מוקד טלפוני הפעיל
 24/7יענה על דרישה זו"

ג .תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.9להזמנה (מסמך א')
הדרישה להוכחת מחזור כספי הנובע מעיסוקו בתכנון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של
עמדות טעינה ציבוריות תעודכן כך שניתן יהיה להציג מחזור כספי של המציע מכל
פעילות ,בגובה  4מיליון (ארבעה מיליון) שקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ,לפחות בממוצע
בשנים .2019 ,2018 ,2017
בנוסף ,תנאי הסף יעודכן כך שיתאפשר לעמוד בדרישה זו גם באמצעות בעל שליטה
במציע כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
נוסח סעיף  9.9.1לאחר התיקון יהיה כדלקמן:
"המחזור הכספי הממוצע של המציע או של בעל שליטה במציע בשנים ,2018 ,2017
 2019עומד על סך של ( 4,000,000₪במילים :ארבעה מיליון שקלים חדשים) לא כולל
מע"מ ,לפחות.
לעניין זה" שליטה" :כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

במידה וההצעה שתיבחר כזוכה במכרז תהיה של מציע אשר הוכיח את עמידתו בתנאי
הסף הקבוע בסעיף  2.2באמצעות בעל השליטה במציע ,יידרש בעל השליטה במציע
לחתום על ההסכם שבין רימונים לבין המציע שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז ,כערב
להתחייבויותיו של המציע בהסכם ,וזאת בנוסף ולצד חתימתו של המציע".

נספח א' - 5-אישור רו"ח לעניין איתנות פיננסית -המעודכן מצ"ב כנספח להודעה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה

בנוסף לאמור ולאור עדכון תנאי הסף של המכרז ,הריני להודיע על דחיית המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז מס'  09/2020לאספקה ,התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים
חשמליים בחניות ציבוריות ברחבי רמת השרון ,בשבוע ימים

המועד האחרון החדש להגשת ההצעות הוא ביום ד' ה 9.12.2020-בשעה
( 14:00להלן":המועד האחרון להגשת ההצעות") .המציע ימלא את טופס
ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז,
ובאופן הקבוע בהם.
למען הסר ספק יובהר כי יתר תנאי והוראות המכרז ,ובפרט תוקף ערבות ההשתתפות,
יוותרו ללא שינוי.
האמור בהודעה זו מחייב את המציעים כאילו נכתב במסמכי המכרז המקוריים והאמור בה מהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם מציע זוכה.
על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה ,וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בעניין שבנדון ,אם
תוציא ,כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.

בברכה,
רובי דבוש ,רו"ח
רימונים – החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

נספח א'5-
אישור רו"ח לעניין איתנות פיננסית
לכבוד
המזמינה/המציע
ג.א.נ,.
הנדון :חוות דעת/אישור רואה חשבון של המציע
לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________ (להלן" :המציע") ,הנני לדווח ולאשר בזה כי:
 .1המחזור הכספי הממוצע של המציע או של בעל שליטה במציע בשנים  ,2019 ,2018 ,2017עומד
על סך של ( 4,000,000₪ארבעה מיליון שקלים חדשים) לא כולל מע"מ ,לפחות .
לעניין זה "שליטה" :כהגדרתה בסעיף  לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 .2ככל שהמציע הינו תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים
 2019 ,2017,2018הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי",
כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל .

________
תאריך

____________________________
(שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת)

