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מסמכי המכרז
מסמך א'  -ת אי המכרז והוראות למציעים
ספח  - 1וסח כתב ערבות מכרז
ספח  - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ספח 3א ו -ספח 3ב  -תצהיר על יסיון המציע וקבלן-המש ה
ספח  - 4אישור בדבר העסקת עובדים
ספח 5א ו -ספח 5ב  -אישור בדבר אית ות פי סית למציע ולקבלן-המש ה
ספח  - 6תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות
ספח  - 7תצהיר לע יין שמירה על הוראות חוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח1988-
ספח  - 8תצהיר לע יין שמירה על די י העבודה
ספח  - 9תצהיר המציע או קבלן-המש ה מטעם המציע לעבודות ההקמה לע יין החזקת
מ ופים ו/או במות הרמה כ דרש במסמכי המכרז
ספח  - 10אישורי חברת החשמל
ספח 11 ,א11 ,ב11 ,ג – מפרט תוכ ת שו"ב ל יהול תאורה ,אבטחת מידע ושירות
ספח  - 12כתב הכמויות  /גיליון מחירים
ספח  -13הצעת המציע )להלן גם" :הצעת המחיר"(
ספח  – 14הצהרה והצעה מקצועית

מסמך ב'  -חוזה ההתקשרות לעבודות האספקה וההתק ה של גופי התאורה ושל מערכת השו"ב
ספח ב - 1מפרט טכ י לעבודות האספקה וההתק ה
ספח ב - 2כתב ערבות ביצוע
ספח ב - 3ספח ביטוחים

מסמך ג'  -חוזה התקשרות לעבודות התחזוקה
ספח ג - 1מפרט טכ י לעבודות התחזוקה
ספח ג - 2כתב ערבות ביצוע
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ספח ג -3ספח ביטוחים

ספחים משותפים למסמך ב' ו-מסמך ג'
ספח  -Aמפרט כללי
ספח  -Bת אים כלליים מיוחדים
ספח  -Cהוראות בטיחות
ספח  -Dספח ק סות
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מסמך א'
ת אי המכרז והוראות למציעים
.1

.2

כללי
)א(

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה
עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

)ב(

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברת רימו ים  -חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן
ולעיל" :החברה"( והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך ההכ ה של הצעתו.

)ג(

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על
המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

)ד(

מסמכי המכרז וקטים לשון זכר מטעמי וחות בלבד והי ם מיועדים ל שים וגברים כאחד.

)ה(

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים
במסמכי המכרז ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא יתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע
בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר וע יין.

)ו(

על החברה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג
שהוא בכל ה וגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה ש תגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור
למסמכי המכרז ו/או בכל ה וגע למידע ש מסר ו/או יימסר ו/או שהיה גיש למציעים בכתב ו/או
בעל פה במסגרת הליך המכרז.

)ז(

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל חוזה ,תיאום או קשר עם גופים או גורמים
אחרים המגישים הצעות למכרז זה.

)ח(

גופים/גורמים אשר יש להם קשר עסקי ו/או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ .פרד(,
היוצר ו/או עלול ליצור יגוד ע יי ים ו/או לפגוע בתחרות בי יהם ,לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה
או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות פרדות למכרז זה.

)ט(

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז.

)י(

החברה לבדה שומרת על זכותה להזמין עבודות מסוג העבודות גם מספקים אחרים עמם
יש/תהיה לה או לעירייה התקשרות בכל אחד מחלקי תכולת העבודה במכרז.

עיקרי ההתקשרות
)א(

כללי
)(1

במסגרת מדי יות עיריית רמת השרון )להלן" :העיר" או "העירייה"( של שמירה
ושיפור איכות הסביבה ושל התייעלות א רגטית ,החברה יוזמת ,מתכ ת ומוציאה אל
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הפועל פרויקט להחלפת גופי תאורת הרחובות והשצ"פים בתחומי העיר לגופי תאורה
חסכו יים בטכ ולוגיית  .LEDלשם כך ,מזמי ה החברה  -במסגרת מכרז זה  -הצעות
למתן שירותי תכ ון ,אספקה ,התק ה ,מסירה ,שירות ואחריות של מתק י תאורה
חסכו יים בטכ ולוגיית  ,LEDהכל כמפורט להלן במסמכי המכרז )להלן:
"השירותים"(.
במסגרת השירותים ,יספק הזוכה במכרז )להלן גם" :הספק" או הזוכה"( ,בין היתר,
את כל אלה:

)(2

)א(

תכ ון ,אספקה והתק ה של גופי תאורת לד  -ובכלל זה ,בין היתר ,פירוק ופי וי
גופי תאורה קיימים ,תכ ון ,אספקה ,התק ה ותפעול של גופי תאורה בטכ ולוגית
 LEDלרבות רכיבי בקרה לווים ,ציוד ואביזרים לצורך טיוב תשתיות חשמל
ועמודי תאורה ומערכות בקרה ותקשורת )לעיל ולהלן" :גופי התאורה"( ,והכל
בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובפרט במפרט הטכ י וכתב הכמויות )לעיל
ולהלן" :עבודות האספקה וההתק ה של גופי התאורה"(.

)ב(

תכ ון ,אספקה והתק ה של מערכת שליטה ובקרה )שו"ב ל יהול תאורה( וטיוב
תשתיות חשמל  -לרבות תכ ון ,אספקה והתק ה של מערכת ל יהול ישיר של
מערכת התאורה בעיר ללא תלות ביחידת התקשורת ,סוג ,יצרן וכיוצא באלו ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז ובפרט במפרט הטכ י וכתב הכמויות )לעיל ולהלן:
"עבודת אספקה והתק ה של מערכת שו"ב"(.

)ג(

הוספה ו/או תיקון ו/או שדרוג תשתיות חשמל ,תאורה ,ציוד ,אביזרים למערכת
המאור ו/או על גביה לכל תקופת הפרויקט ובכלל זה ההקמה והבדק והתחזוקה,
ככל שתחזוקה תוזמן מאת הזוכה .מובהר כי עבודות אלו תהיי ה חלק מעבודות
האספקה והקמה.

)ד(

עבודות האספקה וההתק ה של גופי התאורה ועבודת האספקה והתק ה של
מערכת שו"ב ,ייקראו להלן ולעיל יחדיו" :עבודות האספקה וההתק ה".

)ה(

אחריות מלאה וכוללת לכל העבודות הכלולות בסעיפים )א( ו)-ב( לעיל לתקופה
של  10ש ים ממועד השלמת עבודות האספקה וההתק ה ותכולתה ות איה.
אחריות הקבלן תחול ,בין היתר ,אך לא רק על גופי התאורה ,יחידת הבקרה
ותוכ ת ה יהול מיום הפעלתם וקבלת אישור מסירה מהמזמי ה .מובהר כי
האחריות תהיה מלאה וכוללת למעט זקים כתוצאה מכוח עליון ו/או ו דליזם.
כמו כן ,לא תתקבל ה כל הסתייגויות ו/או החרגות אחרות מהאחריות הכוללת
כאמור .אין באמור כדי לגרוע מכתב אחריות היצרן ,לרבות ביחס לגופי התאורה
ו/או מערכות השו"ב ,אלא רק להוסיף עליו.
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)ו(

)(3

מס'

במסגרת האחריות על מערכות הבקרה ,התקשורת וה יהול ,יעמיד הזוכה על
חשבו ו ובאחריותו ולמשך כל תקופת האחריות ,שרת ייעודי כמפורט במסמכי
המכרז .כן יעמיד הזוכה איש קשר מוסמך ומקצועי לתמיכה ושירות במערכות
השו ות על כלל רכיביהן והכל בזמי ות ובת אים כמפורט במסמכי המכרז ובכלל
זה גם אך לא רק ,ספח 11ג – אמ ת שירות.
ב וסף ,לחברה שמורה אופציה להזמין ולקבל מהזוכה במכרז עבודות וספות ,מעבר
לכתב הכמויות והמפרטים המצורפים למכרז זה ,כ גד תמורה פרדת ,כדלקמן:

העבודות

.1

התקופה

עבודות תחזוקה שוטפת של במהלך
מערכת המאור העירו ית ,הבדק
כאמור ב ספח ג – 1מפרט טכ י
לעבודות תחזוקה – להוציא
את כל הקשור לתחזוקת גופי
התאורה שהותק ו על ידי
הזוכה ואשר כלולים בהצעת
המחיר

אופן מימוש התמורה בגי ן
האופציה
תקופת הזמ ת עבודה המציע יגיש את הצעת
המחיר שלו כ % -ה חה על
שת פיק
גבי טופס הצעת המחיר.
המזמי ה
לזוכה מעת
ככל
לעת,
שת פיק

.2

עבודות תחזוקה של מערכת
המאור העירו ית ,כאמור
ב ספח ג – 1מפרט טכ י
לעבודות תחזוקה ,לרבות
תחזוקת המתק ים שהותק ו
על ידי הזוכה מכוח המכרז
)להוציא עלות גופי התאורה
עצמם  -ללא עבודה  -המוטלת
על הזוכה(

המציע יגיש את הצעת
מתום תקופת הבדק בהודעה
ש ים ,בכתב ומראש המחיר שלו על גבי טופס
9
ועד
בתקופות ב ות  36לזוכה של  60הצעת המחיר.
קודם
יום
חודשים כל אחת
תום תקופת
או
הבדק
תקופת
האופציה
שבתוקף ,לפי
הע יין

.3

עבודות וספות לרבות עבודות
הקשורות למערכת המאור
תאורה,
גופי
העירו ית,
תשתיות חשמל ,אשר אי ן
מפורטות בטבלה זו לעיל ו/או

תקופת הזמ ת עבודה בהתאם למחירון דקל
לכל
בה חה של  25%או מחירון
ובכלל שת פיק
הפרויקט
משכ"ל בה חה של  30%לפי
זאת ההקמה ,הבדק המזמי ה
ככל לזוכה מעת החלטתה הבלעדית של
והתחזוקה,
ככל החברה וללא כל תוספות.
שתוזמן מאת הזוכה לעת,
שת פיק
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בכתבי הכמויות ו/או במפרט
המצורפים למכרז זה

)(4

מודגש כי על הצעת המחיר להתייחס לכלל העבודות דלעיל )בין אם וודאיות ובין אם
בגדר אופציה השמורה לחברה( .הצעה שלא תתייחס לכלל הרכיבים עלולה להיפסל
על הסף.

)(5

)ב(

עוד מודגש כי אין בכמויות המפורטות במסמכי המכרז כדי לחייב את החברה בכל אופן
שהוא והיא תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להגדיל או להקטין
את הכמויות בהתאם לצרכיה .למציע אין ולא תהיי ה כל טע ות ,דרישות או תביעות
מכל מין וסוג ,כלפי החברה בקשר לכמויות גופי התאורה שיוזמ ו בפועל.

הסכמים
עם הזוכה במכרז )להלן גם" :הקבלן"( ייחתמו ש י הסכמים ,כדלקמן-:

)ג(

)ד(

)(1

הסכם לעבודות האספקה וההתק ה )מסמך ב'( על ספחיו.

)(2

אופציו לי  -הסכם לעבודות התחזוקה ,לרבות האופציו אליות ,של גופי התאורה ,כמו
גם לכלל תשתיות החשמל והמרכזיות בשיטת 'טוטאל ריסק' )מסמך ג'( על ספחיו.

מפרטים ות אים כלליים מיוחדים
)(1

המפרטים והת אים הכלליים המיוחדים המצורפים ו/או מפורטים כחלק מחוברת
המכרז מחייבים כולם ,הן בביצוע עבודות האספקה וההתק ה )על פי מסמך ב'( והן
בביצוע עבודות התחזוקה על פי מסמך ג'(.

)(2

מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר ספק ,יובהר ,כי המפרט הטכ י לעבודות האספקה
וההתק ה ) ספח ב (1והמפרט הטכ י לעבודות התחזוקה ) ספח ג (1משלימים זה את
זה ,ומחייבים יחדיו ובו-זמ ית ,הן בביצוע עבודות האספקה וההתק ה והן בביצוע
עבודות התחזוקה .בכל מקרה של סתירה בין המסמכים השו ים תכריע עמדת המפקח
מטעם החברה )להלן" :המפקח"(.

מימון התמורה על ידי משרדי ממשלה
)(1

החברה מודיעה בזאת ,כי יכול וחלק מהתמורה מקורה יהיה במימון משרד הכלכלה
ו/או משרד הא רגיה ו/או כל משרד ממשלתי ו/או גוף אחר לרבות העירייה )להלן:
"הגורם המממן"( ,וייתכן שעל ההתקשרות יחולו הלי הגורם מממן )להלן " :הלי
הגורם המממן"( .על כן ,המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז ,ימציא לחברה ו/או
לגורם המממן את כל האישורים ה דרשים על פי הלי הגורם המממן ובהגישו הצעה
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למכרז זה הוא מקבל על עצמו את כל הוראות הלי הגורם המממן ומצהיר כי לא תהיה
לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לכך ו/או בקשר
להפסקת המימון מטעם הגורם המממן ו/או היעדר מימון מתאים מכל סיבה שהיא.
)ה(

)ז(

מועד תחילת עבודות האספקה וההתק ה
)(1

בעקבות בחירת הזוכה במכרז ,מתכוו ת החברה להוציא צו התחלת עבודה )להלן:
"צו"( לביצוע עבודות אספקה והתק ה .ואולם מודגש כי עבודות האספקה וההתק ה
יבוצעו ב"מ ות" ,בהתאם לשיוכן למרכזיות השו ות הפזורות בעיר ,באופן שלעבודות
אספקה והתק ה של גופי התאורה הקשורים לכל מרכזיה ייצא צו פרד.

)(2

הצו יכלול את כל דרישות עבודות האספקה וההתק ה על פי מכרז זה ,לוח זמ ים,
מתודולוגיה לביצוע ,החרגות ות אים וכל מה שתיראה החברה ל כון להחיל בצו .הצו
יתייחס לעבודות ביחס לכל מרכזיה ,ב פרד.

)(3

עם קבלת הצו יבצע הקבלן הזמ ת ציוד דרש וימציא לחברה אישור על כך.

)(4

הזוכה יחל בביצוע עבודות האספקה וההתק ה )לרבות של מערכת השו"ב( במועד
הקבוע בצו שיימסר לו על ידי החברה ביחס לכל מרכזיה ב פרד )להלן" :המועד
הקובע"( ,וישלימן תוך המועד הקבוע בצו )להלן" :תקופת ההקמה"( ,הכל בהתאם
להוראות ההסכם  -מסמך ב'.

)(5

מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -ליתן
צווי התחלת עבודה במהלך תקופה של שלוש ) (3ש ים מיום חתימת ההסכמים מכוח
מכרז זה ,וזאת בהתאם למחירי המכרז .ואולם ,ככל שבתוך תקופה זו יקבע המפקח
כי מחירי גופי התאורה ירדו בכלל השוק בשיעור העולה על שבעה אחוזים ) ,(7%כי אז
תעמוד לחברה הזכות להקטין את התמורה בגין גופי התאורה בהתאם לירידה
הממוצעת בשוק תאורת הלד .בכל מקרה ,התמורה בגין גופי התאורה לא תעלה על
המוצע בהצעת המציע.

)(6

מובהר בזאת כי הזוכה או קבלן-המש ה מטעמו )שאושר בכתב ומראש על ידי החברה(,
יחזיק באופן קבוע וזמין בתקופת ההקמה ובתקופות התחזוקה )כהגדרתן להלן( ,ככל
שימומשו על ידי החברה לשיקול דעתה הבלעדי ,לפחות ש י ) (2מ ופים הידראוליים
ו/או שתי ) (2במות הרמה בעלות סל מותאם לגובה עד חמישה-עשר מטרים ) 15מ'(
לפחות ,לשם אחזקת מתק י התאורה ותיקו ם בכל הגבהים ה דרשים.

תקופת הבדק ותחילתה
החל מיום המסירה הסופית של העבודות מכוח הצו האחרון שיי תן מכוח מכרז זה ועד לחלוף
ש יים-עשר ) (12חודשים מיום המסירה ה "ל )להלן" :תקופת הבדק"( יהיה הזוכה מחויב
באחריות מוחלטת לכל פגם שיימצא בגופי התאורה ובשאר המתק ים שהותק ו על ידו במהלך
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תקופת ההקמה ויהיה מחויב להחליף על חשבו ו כל גוף תאורה ,מתקן או אביזר כ "ל שתימצא
בו תקלה כפי שתוגדר על ידי המפקח מעת לעת ,מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין כך ולקבלן
לא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה לתוספת כלפי החברה ו/או העירייה בגין האמור.
)ח(

)ט(

תקופות התחזוקה האופציו ליות
)(1

באם תדרוש זאת החברה ,כי אז הזוכה יהיה מחויב לדאוג לתחזוקה שוטפת של
מערכת המאור ברחבי העיר על כלל מרכיביה וחלקיה כמפורט להלן במכרז זה
ובהסכמים המצורפים אליו לפי איזה מהחלופות המפורטות בסעיף ) 2א() (3לעיל.

)(2

מובהר בזאת כי באי מימוש האופציות השמורות לה ,כאמור ,לא יהיה כדי לגרוע
מאחריותו של הזוכה לכלל העבודות שבוצעו על ידו ,וכן לכלל המתק ים שהותק ו על
ידו בהתאם לשאר הוראות הסכם זה המכרז וההסכמים.

)(3

עוד מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת להיזקק לשירותי הקבלן לצורך עבודות
התחזוקה האופציו ליות ותהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי -
להפעיל קבלן אחר לביצוע עבודות תחזוקה אלו .המציע/הזוכה ,לפי הע יין מוותר על
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי החברה בקשר למימוש/אי מימוש איזה
מהאופציות השמורות לה ,לרבות בעילה של הסתמכות ו/או ציפייה.

עבודות האספקה וההתק ה )בסעיף זה גם" :העבודות"(
)(1

מבלי לגרוע מן הכתוב לע יין זה במפרט הטכ י ) ספח ב / 1ספח ג ,(1גופי התאורה
שיאושרו להתק ה על ידי החברה ,מכוח ובהתאם למפורט במסמכי המכרז ,יסופקו
ויותק ו על ידי הזוכה על ובכל עמודי התאורה המשויכים למרכזיות מאור ציבורי על
פי הוראות החברה כפי שיי ת ו בצו הרלוו טי ו/או במהלך ביצוע העבודות )להלן:
"האתרים"(.

)(2

הזוכה יהיה אחראי בלעדית לביצוע ,על חשבו ו ,של תכ ון וביצוע אופטימלי של
העבודות ,ובכלל זה אספקת ציוד ואביזרים ,גופי תאורה ,רישוי ,הקמה ,התק ה ,חיבור
לרשת.

)(3

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ככל שאיזה מהעבודות תהא טעו ה קבלת אישורים ו/או
ביצוע תשלומים ,על פי הוראות הדין ו/או דרישות הגורמים המוסמכים ,יהא הזוכה
אחראי בלעדית להגשתם ו/או תשלומם ,לפי הע יין.

)(4

הבעלות במתק ים תהא של החברה ממועד התק תם ,ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם.
הללו יסופקו כשהם קיים מכל שעבוד או זכות צד שלישי.
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)(5

במידה ובהתק ה דרשה חברת החשמל תשלום ,יהא תשלום זה באחריות הזוכה ועל
חשבו ו ,לרבות תיאום ההתק ה מול חברת החשמל.

)(6

החברה תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -בכל שלב ,להקטין
ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה מספר גופי התאורה ,מרכזיות ,עמודי וקווי
תאורה ,או כאמור ,להחליט על ביצוע הפרויקט בשלבים ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ומבלי שתצטרך ל מק את החלטתה בע יין זה .למציע ו/או לזוכה
לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה בע יין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש
תשלום ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שי וי שייערך כאמור.

)(7

המתק ים יעמדו במלוא דרישות חברת החשמל ,הוראות כל דין לרבות חוק החשמל,
תשי"ד ,1954-וכל תק ות שהותק ו מכוחו ,כפי שיעודכ ו מעת לעת ,חוק משק החשמל,
תש "ו ,1996-וכל תק ות שהותק ו מכוחו ,כפי שיעודכ ו מעת לעת וכן ה חיות הרשות
לשירותים ציבוריים  -חשמל וכל רשות ו/או גורם מוסמך לרבות הרשות המקומית
)להלן יחד" :הוראות הדין" ו"דרישות הגורמים המוסמכים"( .ככל שקיימת לגבי איזה
מהמתק ים דרישות במפרטים ) ספח ב ,1ספח ג 1ו ספח  ,(Aהרי שעליהם לעמוד גם
בהן.

)(8

ידוע למציע ומובהר בזאת כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות ) ספח  (12אי ן אלא
אומדן בלבד שאי ו מחייב .הכמויות לצורכי התחשב ות תהיי ה הכמויות שיסופקו
בפועל.
המציע מתחייב לספק את תכולת המכרז והפרויקט בהתאם למועדים שייקבעו על ידי
המפקח בצו התחלת העבודה ובהתאם למחירים ש קבעו ,ומתחייב כי לא יעלה כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כ גד החברה בקשר למועדי ו/או היקפי רכישת המוצרים
בכתב הכמויות ו/או כמותם ו/או מחירם ,לרבות טע ה בגין מ יעת רווח .למציע לא תהיה
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה בגין כך.

)י(

עבודות התחזוקה
)(1

מבלי לגרוע מן הכתוב לע יין זה במפרט הטכ י ) ספח ב / 1ספח ג ,(1עבודות התחזוקה
על ידי הקבלן בתקופת התחזוקה יכללו את :כל מתק י תאורת הרחובות המבוססת על
גופי תאורה בטכ ולוגיית  LEDלמי יהם ,הקיימים ו/או אשר שודרגו לגופי תאורה
 LEDו/או שיותק ו בתקופת ההקמה ,שהי ם על עמודים בבעלות החברה ועל עמודי
חברת חשמל וה מצאים בתחום השיפוט של החברה ,לרבות עמודי התאורה ,כל
התשתית התת קרקעית ו/או העילית ,המזי ים את המתק ים ,כולל כל המרכזיות
למאור ,המזי ות את המתק ים למעט הז ה לרשת חברת החשמל.

10

רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז 01/2021
לאספקה ,התק ה ותחזוקה של תאורת רחובות ושצ"פים בטכ ולוגיית  LEDברמת השרון

)(2

עבודות התחזוקה יכללו גם עמודי חשמל ורשת מאור על עמודי חברת חשמל ,שהי ם
בבעלות חברת חשמל ומתוחזקים על ידי חברת חשמל בהתאם לחוק ולדרישות חברת
החשמל כמפורט ב ספח  - 10להלן דרישות ואישור חברת החשמל.

)(3

שיטת 'טוטאל ריסק' ) (TOTAL RISKמשמעותה שהקבלן ייקח בחשבון כל סיכון
אפשרי לפגיעה או תקלה במתק ים ,תהא סיבת התקלה אשר תהיה ,למעט החרגות
להסכם הכוללות ו דליזם ו/או כח עליון  -מסמך ג'.

)(4

.3

על הקבלן לתקן כל חלק במתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה
כלשהי והכל כמפורט במפרט הטכ יים והכלליים.

לוח זמ ים למכרז
)א(

להלן לוח הזמ ים לעריכת המכרז:
)(1

מועד קיום מפגש המציעים מקוון באמצעות תוכ ת "זום" יתקיים ביום ב' 08.02.2021
בשעה  .11:00השתתפות המציעים במפגש המציעים היא חובה ומהווה ת אי סף
להתמודדות במכרז!

)(2

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות :יום ה'  18.02.2021בשעה 16:00

)(3

המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז :יום ה'  04.03.2021עד השעה 14:00

)(4

מועד פקיעת הערבות04.07.2021:

מציע המעו יין להשתתף במכרז ,דרש למסור את פרטיו )שם מלא ,כתובת דוא"ל ומספר
פקס( למזכירות החברה בכתובת הדוא"ל  Karin @rhdc.co.ilטלפון  03-5470022וזאת
עד ולא יאוחר מיום א'  07.02.2021בשעה .15:00

רק מציע שיירשם בהתאם לאמור לעיל ,יקבל קישור למפגש המציעים שיתקיים
באמצעות הזום.
)ב(

.4

החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לערוך שי ויים והתאמות במועדים
השו ים ש קבעו במכרז או על פיו ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד
לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ,בהתאם
לפרטים שמסר.

ת אי סף
)א(

ת אי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום ת אי סף בתאגיד קשור,
באורגן של המציע ,בבעל מ יות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בת אי הסף.

)ב(

כל המסמכים ה דרשים בהזמ ה לרבות הערבות הב קאית ,הסיווג הקבל י וכן הקבלה על רכישת
מסמכי המכרז ושאר האישורים ה דרשים ,יהיו על שם המציע בלבד.
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)ג(

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים ,במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל הת אים
המצטברים המפורטים להלן:
כללי

)(1
)א(

המציע הי ו אישיות משפטית אחת בלבד ,תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק
מורשה כדין בישראל ,שאי ו תאגיד רשום.

)ב(

המציע הוא בעל כל האישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-

)ג(

המציע צירף להצעתו ערבות מכרז  -ערבות ב קאית על שם המציע ,העומדת בכל
הת אים המפורטים להלן וב וסח ספח .1

)ד(

המציע רכש את מסמכי המכרז.

)ה(
)(2

ציג המציע השתתף במפגש המציעים.
אית ות פי סית

)א(

המציע אי ו לקוח מוגבל/בעל חשבון מוגבל על פי אתר ב ק ישראל.

)ב(

בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לש ים  2017-2019לא קיימת הערה
המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן
ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.

)ג(

מחזור ההכ סות הש תי של המציע ה ובע ממתן שירותים של אספקה ,התק ה
ותחזוקה של מתק י תאורה בטכ ולוגיית  ,LEDבכל אחת מן הש ים 2018 ,2017
ו 2019-עומד על לפחות  8מיליון ) ₪לא כולל מע"מ( כל ש ה.
ת אי סף מקצועיים

)(3
)א(

המציע הי ו בעל אישור תקף למערכת אבטחת איכות לפי דרישות תקן ישראל
)ת"י(  ISO9001-2015או בגרסתו המעודכ ת ,בתחום "עבודות החשמל"" ,תאורת
כבישים" ו"אחזקת תאורת כבישים".

)ב(

רישום  -המציע הי ו קבלן רשום בפ קס הקבל ים על פי חוק רישום קבל ים
לעבודות ה דסה ב איות ,תשכ"ט ,1969-והתק ות על פיו ,בכל הע פים והסיווגים
המצטברים הבאים:
)(1

ע ף מש ה ) 160חשמלאות ותקשורת במב ים( בסיווג א ,2לפחות.

)(2

ע ף מש ה ) 270קווי חשמל )צ רת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים
ורחובות( בסיווג א) 5בלתי-מוגבל( כולל אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות
ממשלתיות.
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)ג(

כוח אדם  -המציע מעסיק לפחות החל מיום  ,1.1.2017ביחסי עובד מעביד ,צוות
עובדים המיועדים על ידו לביצוע כלל העבודות ,הכולל ,לפחות ,את כל אלה:
)(1

מה דס בעל רישיון חשמלאי הרשום בפ קס המה דסים בישראל ,בעל
יסיון של ש תיים לפחות ,במתן שירותי התייעלות א רגטית בתחום
מאור ציבורי ,בש י ) (2פרויקטים לפחות.

)(2

מה דס מתכ ן תאורה בעל רישיון חשמלאי ,הרשום בפ קס המה דסים
בישראל ,בעל יסיון בתכ ון רשת מאור של לא פחות מחמש מאות )(500
עמודי תאורה ברצף )כל פרויקט( בחמישה ) (5פרויקטים שו ים ,לכל
הפחות.

)(3

שלושה ) (3עובדים שהם חשמלאי מוסמך לפחות ,בעלי אישורים תקפים
לעבודה בגובה ,בעלי יסיון של לפחות ש יים-עשר ) (12חודשים אצל
המציע ,בעבודה של התק ה או החזקת תאורת רחובות ושצ"פים
בטכ ולוגיית  LEDהכוללים תקשורת ,שליטה ובקרה.

)(4

מה דס/ה דסאי חשמל קבוע מטעם המציע ,אשר י הל ,יתאם ויבקר את
ביצוע כל העבודות בכל שלבי הביצוע )להלן "מה דס/ה דסאי הביצוע"(,
בעל יסיון של חמש ) (5ש ים לפחות בביצוע של עבודות חשמל ותאורת
רחובות.

)(5

מ הל עבודה מטעם המציע ,שהי ו עומד בת אים הבאים:
א .רשום במשרד העבודה והרווחה כמ הל עבודה מוסמך ,בעל תעודת
הסמכה ,לביצוע עבודות בע ף הב יה או התשתיות.
ב .הכשרתו כמ הל עבודה ובמסגרת תפקידו כמ הל עבודה.
ג .בעל יסיון בביצוע עבודות דרכים ופיתוח חשמל ותאורת כבישים
ודרכים של חמש ) (5ש ים לפחות.

)ד(

על המציע לעמוד בדרישות המפרט הטכ י ולצורך כך ימלא את ספח ) 14טבלת
בדיקה ל יסיון המקצועי של המציע והצהרתו(.

)ה(

יסיון  -במהלך התקופה החל מיום  1.1.2017ועד המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ,המציע ביצע והשלים פרויקטים בתחום תאורת רחובות ,הכוללים את
המפורט מטה ,במצטבר:
)(1

אספקה והתק ה של גופי תאורה בטכ ולוגית  ,LEDבהיקף של לפחות
ארבעת אלפים ) (4,000גופים.
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)(2

אספקה והתק ה של עמודי תאורה בהיקף של לפחות חמש מאות )(500
עמודים.

)(3

אספקה והתק ה של מרכזיות תאורה בהיקף של לפחות מאה )(100
מרכזיות.

)(4

אספקה והתק ה של מערכות בקרה ותקשורת בתאורת רחובות ושטחים
ציבוריים פתוחים של לפחות ארבעים ) (40רכזות.

לע יין סעיף קטן זה:
"ביצע"; בין כקבלן ראשי ובין כקבלן-מש ה.
)ו(

ב וסף ,במהלך התקופה החל מיום  1.1.2017ועד המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ,המציע סיפק במשך תקופה של ש יים-עשר ) (12חודשים ברציפות לפחות,
שירותי תחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק' ,בשתי ) (2רשויות מקומיות,
לפחות ,בהיקף של לפחות חמשת אלפים ) (5,000גופי תאורה ,בכל אחת מהן )להלן:
"דרישת יסיון בתחזוקה"(.
לע יין סעיף קטן זה:
"סיפק"; בין כקבלן ראשי ובין כקבלן-מש ה.

)ז(

מודגש ,לע יין ת אי הסף בס"ק )ו( לעיל )דרישת ה יסיון בתחזוקה( ,כי המציע
יהיה רשאי לעמוד בת אי באמצעות קבלן-מש ה מטעמו )להלן" :קבלן-המש ה"(
בכפוף לת אים הבאים ,במצטבר:
)(1

)(2

במועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע קשור עם קבלן-המש ה בהסכם
בכתב ,לפיו מתחייב קבלן-המש ה לעמוד לרשות המציע לצורך ביצוע
התחייבויותיו בקשר עם ביצוע עבודות התחזוקה בהתאם ל דרש על פי
מכרז זה ומסמכיו ,ואשר תוקפו ,לכל הפחות ,למשך ארבע ) (4ש ים,
שיימ ו ממועד תחילתו של הסכם התחזוקה .מודגש:
-

אין מ יעה כי על פי הרשום בו ,תוקף ההסכם מות ה בזכיית המציע
במכרז.

-

אין מ יעה כי קבלן-המש ה האמור יוצג על ידי יותר ממציע אחד
ובלבד שקבלן-המש ה לא הגיש הצעה למכרז בעצמו.

קבלן-המש ה הי ו קבלן רשום בפ קס הקבל ים על פי חוק רישום קבל ים
לעבודות ה דסה ב איות ,תשכ"ט ,1969-והתק ות על פיו ,בכל הע פים
והסיווגים המצטברים הבאים:
-

ע ף מש ה ) 160חשמלאות ותקשורת במב ים( בסיווג א ,1לפחות.
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)(3

ע ף מש ה ) 270קווי חשמל )צ רת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים
ורחובות( בסיווג א ,2לפחות.

קבלן-המש ה עומד בת אי האית ות הפי סית הבאים:
.1

בדו"חות הכספיים המבוקרים של קבלן-המש ה לש ים 2017-2019
לא קיימת הערה המעלה ספק בדבר יכולת קבלן המש ה להמשיך
ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת
רו"ח בישראל.

.2

מחזור ההכ סות הש תי של קבלן-המש ה ה ובע ממתן שירותים של
תחזוקה של מתק י תאורה בטכ ולוגיית  ,LEDבכל אחת מן הש ים
 2018 ,2017ו 2019-עומד על לפחות ) 2ש י( מיליון ) ₪לא כולל
מע"מ(.

מודגש:
-

בכל מקרה ,המציע יהא זה שיישא באחריות כלפי החברה לכל דבר
וע יין ,ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה שע יי ה
במעשיו או במחדליו של קבלן-המש ה ,בין במישרין ובין בעקיפין.

-

אין בעמידת קבלן-המש ה בת אים דלעיל כדי לגרוע מזכויות החברה
להציג דרישות וספות בקשר אליו )כמפורט להלן( ,לצורך אישורו
לביצוע עבודות מכוח מכרז זה ו/או כדי לגרוע מזכויותיה
ומהתחייבויות הקבלן הזוכה ,אם וככל שלא יעמוד בדרישות
ה וספות.

-

על המציע ו/או קבלן המש ה מטעמו לעמוד בדרישות כוח האדם
המפורטות ב ספח  4לע יין עבודות התחזוקה.

.4
)א(

המציע ו/או מי מבעליו ו/או מי ממ הליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים
בשבע הש ים האחרו ות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בעבירה שהיא פשע או
כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה ה וגעת לתחום עיסוקו
של המציע או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח ,1988-אשר לא התייש ה .ב וסף ,לא
עומדות כ גד המציע ו/או כ גד מי מבעליו ו/או מי ממ הליו תביעות משפטיות ו/או הליכים
משפטיים ה וגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכי וס כסים.

)ב(

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר גדו ו/או גד מי מבעליו ו/או ממ הליו ו/או
ממורשי החתימה שלו מת הלים הליכים בגין עבירות כאמור בסעיף )4א( כאמור החלטת הפסילה
ה "ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר ,בהתחשב בהשלכות
של ההליכים על אמי ות ומהימ ות המציע ו/או יכולתו לבצע את השירותים שוא המכרז כ דרש
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וזאת גם בהתייחס ,בין היתר ,למועד ביצוע העבירות ,לחומרת העבירות המיוחסות ,לשלבי
ההליכים המדוברים ,וכל תון אחר שתהא לו ,להערכתה ,רלוו טיות לע יין .החברה תהא רשאית
 אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפ ות לכל גורם שהוא ,לרבות למציע ,כדי לבחון אתפרטי העבירות והאירועים וההליכים כאמור.
)ג(

המציע יידרש לפרט בתצהיר ,כמפורט בסעיף  7להלן ,אם הוא ו/או מי מבעליו ו/או מי ממ הליו
ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,הורשעו בפלילים בשבע הש ים האחרו ות שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,בעבירה שהיא פשע או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה
של מתן שוחד או בעבירה ה וגעת לתחום עיסוקו של המציע או בעבירה על חוק התחרות
הכלכלית ,תשמ"ח ,1988-אשר לא התייש ה ומהי/ן אותה/ן עבירה/ות וכן אם מת הלים גדו
הליכים בגין עבירה כאמור ומהם .ב וסף יידרש לפרט אם עומדות כ גדו ו/או כ גד מי מבעליו
ו/או מי ממ הליו תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים ה וגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל
ו/או לכי וס כסים.

.5

ת אי מוקדם לתחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן הזוכה הוא קבלת אישור חברת החשמל לישראל
)לעיל ולהלן" :חברת החשמל"( ,לביצוע עבודות חשמל ברשת תאורת רחובות על עמודי חברת חשמל.
מודגש כי אי קבלה והצגה בפ י החברה של אישור חברת החשמל תוך  10ימים החל ממועד על הודעת
הזכייה יקים לחברה זכות לבטל את זכיית הקבלן במכרז ,על כל המשתמע וה ובע מכך ובין היתר,
החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי – לבחירת כשיר ש י .המציע/הקבלן,
לפי הע יין ,מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי החברה בשל מימוש זכות זו.

.6

קבל י-מש ה
מבלי לגרוע מן האמור בת אי הסף לע יין קבלן-המש ה ,מובהר בזאת כי העסקת כל קבל י-מש ה על
ידי הקבלן הזוכה לצורך ביצוע איזה מהעבודות שוא מכרז זה ,כפופה לקבלת אישור החברה בכתב
ומראש .בכל מקרה ,לחברה מסור שיקול דעת בלעדי אם לאשר את קבל י-המש ה המוצעים אם לאו
והזוכה מתחייב להישמע להחלטות החברה ולהציג קבל י-מש ה חלופיים עד לאישורם על ידי החברה
לשביעות רצו ה .קבלן-המש ה לצורך עבודות התחזוקה יעמוד ,לכל הפחות בת אים הקבועים
בסעיפים ) 4ג( )) (3ה()-ו(.

.7

אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה:
)א(

פרופיל המציע.

)ב(

צילום ת.ז /אישור על רישום השותפות/העתק תעודת התאגדות  -לפי הע יין.
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)ג(

ככל שהמציע הוא תאגיד ,סח רישום תאגיד עדכ י למועד הגשת ההצעה לש ת  ) 2021יתן להפיק
את ה סח באתר האי טר ט של רשות התאגידים ,שכתובתו taagidim@justice.gov.il :תחת
הקישור "הפקת סח חברה"(.

)ד(

תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-

)ה(

אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת יהול חשבו ות( ,תשל"ו.1976-

)ו(

אישור על דיווח הכ סות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו- 1976-
יכול להיות כלול באישור יהול פ קסים.

)ז(

אישור תקף של רשויות מס הכ סה על יכוי מס במקור של המציע.

)ח(

אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה של המציע.

)ט(

כל מסמכי המכרז על כל ספחיהם ,לרבות :ההסכם ,ספחיו ,המפרטים וכן כל מסמכי ההבהרות
)ככל שיהיו( ,כשהם מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימתו המחייבת של המציע.
כן דרשת חתימת המציע על גבי המפרטים ,במקום הייעודי לכך )בכלל ספחי ומסמכי המכרז(.

)י(

העתק שובר רכישת מסמכי המכרז.

)יא( סיכום מפגש מציעים חתום על ידי המציע.
)יב( אישור תקף על שם המציע למערכת אבטחת איכות לפי דרישות ת"י  ISO9001-2015בתחום
"תאורת כבישים" ובתחום "אחזקת תאורת כבישים".
)יג(

צילום רישיו ות קבלן תקפים ,של המציע ושל קבלן-המש ה ככל שיוצג לצורך הוכחת ה יסיון
בע פים ובסיווגים ה דרשים להוכחת העמידה בת אי הסף כאמור לעיל.

)יד( אישור חברת החשמל חתום על ידי המציע
)טו( ערבות מכרז ) ספח .(1
)טז( תצהיר מטעם המציע בהתאם לסעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ) 1976-ספח
.(2
)יז(

תצהיר המציע בדבר יסיו ו המקצועי להוכחת העמידה בת אי הסף ) ספח 3א( ולע יין עבודות
התחזוקה ,תצהיר קבלן-המש ה ,במידה ויוצע ,בדבר יסיו ו המקצועי להוכחת העמידה בת אי
הסף המתייחס אליו ) ספח 3ב(

)יח( טבלאות ריכוז יסיון המציע ) ספחים 3א3-ב( )ולע יין עבודות התחזוקה ,יסיון קבלן-המש ה,
ככל שיוצג( בצירוף האישורים ה דרשים בהן.
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)יט( אישורי מזמי י עבודות שבוצעו על ידי המציע )ולע יין עבודות תחזוקה ,עבודות תחזוקה שבוצעו
על ידי קבלן-המש ה ,ככל שיוצג ) ספחים 3א3-ב(.
לגבי כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע במסגרת טבלאות ריכוז יסיון המציע,
להוכחת עמידתו בת אי הסף לע יין יסיון מקצועי ,יצרף המציע "אישור מזמין" ב וסח כדוגמת
ה וסח המצורף או דומה לו ובלבד שכולל את כל הפרטים שב וסח .האישור יוגש כשהוא מלא
בכל חלקיו וחתום על ידי מזמין הפרויקט שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי בחוזה בכתב ,או
ממ הל הפרויקט מטעם המזמין ובלבד שיצוין שם המזמין ופרטיו.
)כ(

אישור בדבר העסקת עובדים על ידי המציע ) ספח  + (4צירוף המסמכים הבאים:
)(1

העתקי תעודות השכלה ,רישוי והסמכה ,לפי הע יין ,ביחס לכל אחד מן העובדים
+פירוט יסיו ו המקצועי הרלוו טי.

)(2

אישורי עבודה בגובה.

)כא( חו"ד רו"ח לע יין עמידת המציע וקבלן המש ה בת אי הסף לע יין אית ות פי סית ) ספחים 5א-
5ב(.
)כב( תצהיר של המציע בדבר היעדר הרשעות פליליות ) ספח .(6
)כג( תצהיר של המציע לע יין שמירה על הוראות חוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח ) 1988-ספח .(7
)כד( תצהיר של המציע לע יין שמירה על די י העבודה ) ספח .(8
)כה( תצהיר מטעם המציע )ו/או קבלן-המש ה מטעם המציע(
לע יין החזקת מ ופים ובמות הרמה לעמידה בדרישות המכרז ) ספח (9
)כו(

לעבודות

ההקמה

תצהיר מטעם חברת חשמל שקיבל את אישורה של חברת החשמל לביצוע עבודות חשמל ברשת
תאורת רחובות על עמודי חברת חשמל ) ספח  .(10ככל שיבקש המציע כי עבודות התחזוקה
יבוצעו מטעמו גם באמצעות קבלן-מש ה מטעמו ,יי תן אישור החברה לכך מראש ובכתב ובת אי
שיעמוד בכל הת אים ,הדרישות והרישיו ות שיידרשו על ידי החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.

)כז( מפרט תוכ ת שו"ב ל יהול תאורה ,אבטחת מידע ושירות ) ספח 11א11 ,ב11 ,ג(
)כח( כתב כמויות ) ספח .(12
)כט( הצעת מחיר ) ספח .(13
)ל(

הצהרה והצעה מקצועית ) ספח (14
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.8

.9

ערבות מכרז
)א(

המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ובלתי-מות ית של ב ק ישראלי ,שהוצאה
לבקשת המציע ,על שמו ,לטובת החברה ,על סך ) ₪ 100,000במילים :מאה אלף שקלים חדשים(,
בת אים ,בתוקף וב וסח המצורף כ ספח ) 1להלן" :ערבות המכרז"(.

)ב(

יש להקפיד הקפדה יתרה על וסח הערבות ות איה; המציעים מתבקשים להציג את וסח
הערבות לב ק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על ת אי הערבות ו וסחה .בגין כל
חוסר או פגם באשר לערבות ,אף אם יראה למציע כקל ערך ,החברה תהא רשאית  -אך לא חייבת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול את הצעת המציע על הסף .עם זאת לוועדת המכרזים שיקול
דעת בלעדי לקבוע כי פגם או חוסר כאמור אי ו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות
על הסף.

)ג(

ערבות המכרז תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי המכרז והחברה תהיה
רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לחלט את ערבות המכרז במידה ומציע לא
יעמוד בהתחייבויותיו ,כאמור.

)ד(

לפי דרישת החברה מתחייב המציע לדאוג להארכת תוקף ערבות המכרז לתקופה וספת כפי
ה דרש על ידי החברה ,לשם בחירת הזוכה במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות שתוארך,
כאמור .אי-הארכת ערבות המכרז ,כ דרש ,יהווה הפרת התחייבות המציע ,הפרה שתקים
לחברה ,בין היתר ,זכות לחילוט הערבות שבידה ,זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ה תו ים
לה בדין ו/או על פי מסמכי המכרז.

)ה(

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את ערבות המכרז ,בערבות קבועה לפי הת אים הקבועים
בהסכם )להלן" :ערבות הביצוע"(.

)ו(

אי המצאתה של ערבות המכרז תגרור פסילה של ההצעה.

)ז(

כל סטייה מ וסח הערבות שב ספח  1ו/או מהדרישות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה.

הצעת המציע ואופן הגשתה
)א(

כללי
)(1

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה
עלולה להביא לפסילת ההצעה -לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .ובכלל זה לא יוסיף
המציע ולא יבצע כל שי וי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו
במסמכי המכרז.
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)ב(

)ג(

)(2

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המציע תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכ יותיו ,לא יהוו בשום
מקרה עילה לשי וי של הצעתו ו/או לכל שי וי אחר בת אים ובהוראות הכלולים
במסמכי המכרז.

)(3

בכל מקרה ,ביצוע העבודות בפועל יעשה בכפוף לקבלת צווי התחלת עבודה בכתב
מהחברה ובהתאם להיקפים הקבועים בהם ,הכל כמפורט בהסכם .מובהר בזאת כי
לחברה תעמוד הזכות ליתן צווי התחלת עבודה לכלל העבודות עם חתימת ההסכם או
ליתן אותם ב"מ ות" ,מעת לעת .התמורה תשולם אך ורק בהתאם לביצוע בפועל,
כאמור ,בכפוף לזכויות החברה להקט ת היקפי הביצוע וכל זכות אחרת השמורה לה
במסמכי המכרז .כמו כן ,מוסכם כי החברה לא תהיה מחויבת ליתן צווי התחלת עבודה
ביחס לכלל המרכזיות שוא ההסכם והמכרז ,ותעמוד לחברה הזכות לצאת למכרז
חדש גם בתוך תקופת הביצוע של מכרז זה ביחס למרכזיות שו ות ה כללות בו ללא
הגבלה ,ולזוכה לא תהיה כל טע ה או תביעה בגין כך.

רכישת חוברת ומסמכי המכרז
)(1

פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז )להלן" :חוברת המכרז"( אותה יתן לרכוש
במשרדי החברה ,ברחוב אוסישקין  ,5רמת השרון ,תמורת  ₪ 3,000בתוספת מע"מ
)אשר לא יוחזרו( ,בימים א-ה בשעות העבודה הרגילות ,בין  09:00ל 14:00-יתן לעיין
בחוברת המכרז ,ללא תשלום ,לפ י רכישתה ,במשרדי החברה בתיאום מראש בטלפון
שמספרו  03-5470022או באתר החברה ,תחת קטגוריית מכרזים פעילים.

)(2

כל המסמכים שבחוברת המכרז הי ם רכושה של החברה ,הם ית ים למציע לשם הכ ת
הצעתו והגשתה בלבד; המציע אי ו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה
אחרת.

)(3

בעת השתתפות בסיור המציעים ו/או טילת חוברת המכרז ימסור המציע ו/או הרוכש
בהתאמה את פרטי המציע ,כתובתו ,מספרי הטלפון הפקסימיליה והדואר האלקטרו י
שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע במכרז זה.

)(4

כל חלקי חוברת המכרז הי ם חלק בלתי -פרד מן המכרז לכל צורך ולכל ע ין.

אופן הגשת ההצעה
)(1

המציע יגיש הצעתו במעטפה אטומה וסגורה עליה יירשם" :מכרז פומבי מס' 01/2021
 - 2021לאספקה התק ה ותחזוקה של תאורת רחוב בטכ ולוגיית ."LED

)(2

יש למסור את המעטפה במסירה יד ית )לא לשלוח בדואר( ולה יחה בתיבת המכרזים
במשרדי החברה .החברה אי ה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יימסרו

20

רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז 01/2021
לאספקה ,התק ה ותחזוקה של תאורת רחובות ושצ"פים בטכ ולוגיית  LEDברמת השרון

באופן האמור לעיל .הבאתן של ההצעות ומסירתן באופן המפורט לעיל הי ן באחריות
המציעים בלבד.
)(3

)ד(

הגשת הצעה על ידי מציע במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל ת אי המכרז ומסמכי
המכרז ידועים ו הירים לו ,כי יש לו את הידע ,הכישורים ,היכולות המקצועיות ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.

הצעת המחיר
)(1

המציע ימלא בכתב יד ,באופן קריא וברור את הצעת המחיר ,על גבי טופס הצעת המחיר
) ספח ) (13להלן" :טופס ההצעה"( ויחתום עליו כדין ,כ דרש בו ובהתאם להוראות
להלן.

)(2

הצעת המחיר תוצע כאחוז ה חה בשיעור אחיד ביחס למחירי כתב הכמויות .אין ל קוב
באחוזי ה חה שו ים כה חה לסעיפים שו ים במכרז .לא תותר ה חה שלילית )תוספת(.

)(3

אחוז הה חה שיציע הקבלן בטופס ההצעה מתייחס בסופו של דבר לכל סעיף וסעיף
שבכתב הכמויות ) ספח  (12וזאת גם אם ישת ו הכמויות של הסעיפים .במקרה של
שי וי כזה ,אחוז הה חה שיציע הקבלן יחול על הכמויות העדכ יות שיהיו בפועל
ושאושרו על ידי החברה .יתן להציע ה חה באחוזים ושברי אחוזים.

)(4

יובהר ,כי הסכומים ה קובים בכתב הכמויות אי ם כוללים מע"מ.

)(5

תגלו בטופס ההצעה טעויות סופר או טעויות חשבו יות ,תהא החברה רשאית  -אך לא
חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לתק ן לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על תיקון
הטעות תימסר למציע.

)(6

מובהר ,כי הצעת המחיר כוללת סעיפים אופציו ליים שהחברה תהיה רשאית  -אך לא
חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לממשם לפי שיקול דעתה הבלעדי או לא לממשם
לשיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהיי ה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפיה ו/או
כלפי החברה בקשר לכך .הצעת המחיר תתייחס אף לסעיפים האופציו ליים .המציע
ימלא את הצעת המחיר שלו לרכיבים האופציו ליים במספרים שלמים בלבד ,החברה
תתעלם ממספרים שלאחר ה קודה העשרו ית .הסעיפים האופציו ליים לא ישוקללו
ב יקוד הצעת המחיר אך יבואו בחשבון במועד מימוש הזכות על ידי החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

)(7

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל ,אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,
מבלי לבצע ב יסוחה המודפס כל תיקון ו/או שי וי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או
הת יה ו/או תוספת .כמו כן ,אין לפרק את חוברת המכרז.
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)(8

ההצעה תוגש בעותק אחד בלבד ,בצירוף התצהירים ,האישורים והמסמכים ה דרשים
להלן .ואולם טופס ההצעה יוגש ב 2-העתקים ,מקור והעתק צילומי חתומים על ידי
המציע ,כ דרש ובחתימה מחייבת.

)(9

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו,
יחולו על המציע בלבד וישולמו על ידו .החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או
זק שיגרמו למציע בקשר עם הכ ת ו/או הגשת הצעתו למכרז ,ובפרט אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,ל זקים ו/או הוצאות ש גרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה
החלקית ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז.

) (10המחירים המוצעים על ידי המציעים יגלמו את כל העבודות ,החומרים ,ההוצאות
והעלויות הכרוכים במכלול העבודות ובמילוי מלוא התחייבויות הזוכה על פי ת אי
המכרז ובכלל זה אספקה הובלה והתק ה של המתק ים ,הכל על פי הזמ ות החברה,
לרבות תכ ון וביצוע וכן כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם ,מס ישיר או עקיף ,כל
היטלים ממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס ק יה אך למעט מע"מ.
)ה(

)ו(

מועד הגשה
)(1

את המעטפות יש להכ יס לתיבת המכרזים ה מצאת במשרדי החברה ברח' אוסישקין
 ,5קומה  4ברמת השרון ,במועד הקבוע בסעיף )3א( לעיל עד השעה הקבועה באותו
סעיף )להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות"(.

)(2

הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל.

תוקף ההצעה
)(1

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  120ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.

)(2

לפי דרישת החברה ,יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות המכרז לתקופה וספת ,כפי
שיידרש על ידי החברה .הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות המכרז שיוארכו
כאמור .אי הארכת ההצעה ו/או ערבות המכרז ,כ דרש ,על אף דרישת החברה ,שקולה
לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה ולמציע לא תהא כל טע ה או תביעה כלפי החברה,
לרבות בשל זכותה של החברה לחילוט הערבות שבידה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ה תו ים לחברה בדין ו/או על פי
מסמכי המכרז.
במשך תקופת תוקפה של ההצעה ,לא יהא המציע רשאי לחזור בו מההצעה או מכל
פרט שבה בכל צורה שהיא ,ובכלל זה לא יהיה רשאי להימ ע מלקיים כל דרישה או
ת אי אשר הוא מחויב בהם על פי המכרז.
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.10

.14

)(3

הצעות הכשיר הש י והכשיר השלישי ,כהגדרתם להלן ,תעמוד ה בתוקפן למשך 120
ימים וספים לאחר מתן ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,וזאת למקרה שבו
מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עמו תבוטל ו/או
תסתיים טרם זמ ה מכל סיבה שהיא .ב סיבות אלה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי  -ועדת המכרזים להכריז על ההצעות הבאות לפי סדרן כהצעות
זוכות במכרז במקום ההצעה הראשו ה.

)(4

ככל ותחליט החברה מכל סיבה שהיא לפ ות לכשיר הש י ו/או לכשיר השלישי לפי
הצורך ,יחולו על הכשיר הש י ו/או על הכשיר השלישי אותן ההוראות והצעותיהם
תיבח ה ,לרבות במסגרת הפיילוט האמור להלן על פי אותן אמות מידה ש בח ה הצעת
הזוכה.

)(5

ועדת המכרזים רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לבחור בהצעת
הכשיר הש י או הכשיר השלישי ,כאמור לעיל ,גם לאחר חלוף המועד הקבוע לעיל,
ובלבד שהכשיר הש י או השלישי ת ו לכך את הסכמתם.

הצהרת עדכון במצב המציע
.11

היה וחל שי וי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,המשפיע על יכולתו של המציע לעמוד
בת אי הסף כולם או מקצתם ,לרבות במצבו הכלכלי של המציע עליו לעדכן את החברה בכתב
השי וי האמור.

.12

החברה תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לדרוש מהמציעים הצהרות
עדכון וספות ,בכל אחד משלבי הליך המכרז ,והמציעים ימציאו הצהרה כאמור בתוך המועד
ה קוב בדרישת החברה.

.13

החברה תבחן את המידע המוגש במסגרת הצהרות העדכון ,ומבלי לגרוע משיקול דעתה הבלעדי
וסמכויותיה לפי כל דין ,תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -בכל שלב של
הליך המכרז ,לפסול מציע או להת ות ת אים להמשך השתתפותו בהליך המכרז או לזכייתו
בהליך המכרז ולמציע לא תהיה כל טע ה כ גד החברה בגין כך.

בדיקת מסמכי המכרז לפ י הגשת ההצעה /הצהרת המציע
)א(

לפ י הגשת הצעתו ,על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרטים והת אים האחרים
וכן כל תון משפטי ,ביצועי ,תפעולי עסקי ו/או כל תון רלוו טי אחר למכלול התחייבויות המציע
על פי המכרז ,ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל ה תו ים ,הת אים והדרישות ה וגעים
למכרז על פי מסמכי המכרז ו/או כל דין .המציע יהיה אחראי לבדיקת ת אי המכרז ות אי
ההתקשרות וכל מידע רלב טי הקשור למכרז ,לרבות הוראות הדין הרלוו טיות.
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.15

)ב(

בהגשת הצעתו ,מסכים המציע לת אים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טע ת אי ידיעה ו/או טעות
ו/או אי התאמה.

)ג(

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,על אחריותו וחשבו ו ,את כדאיות
ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות
או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז .המציע יהיה מ וע מלעורר כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טע ה בע יין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

)ד(

החברה תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו מצאים כל מסמכי המכרז המ ויים לעיל
והוא קראם ,הבין את תוכ ם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לפעול על פי ת אי
ההסכם המצורף ,אם וככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

)ה(

הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או ה תו ים ו/או הפרטים ש מסרו על
ידי החברה ו/או מי מטעמה למציע במסמכי המכרז אומתו ו בדקו על ידו וכי לחברה ו/או מי
מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין תו ים או פרטים ו/או מצגים כאמור.

)ו(

החברה )לרבות ושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באחריות והמציע לא יהיה רשאי
לתבוע ו/או לעלות כל טע ה גד החברה בגין זקים ,הפסדים ,עלויות ,חבויות הוצאות או הוצאות
העשויות ל בוע או להיגרם )בין אם על רקע חוזי ,זיקי או אחר( מאימוץ ,שימוש או יישום של
מידע שהועבר או הועמד לרשות המציע ,ככל שהועבר ,על ידי החברה ו/או כל מי מטעמה.

פיילוט
)א(

)ב(

כללי
)(1

המציע שעמד בת אי הסף ושקיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לאחר שלבים א'-
ז' ,כאמור בסעיף "שיקולי ועדת המכרזים בבחירת ההצעה הזוכה ואופן בחירת
ההצעה הזוכה" להלן ,ישתתף בפיילוט במקטע דרך/רחובות מוגדר אחד ,כמפורט
להלן.

)(2

אין השתתפות/התק ת דגם פ ס בפיילוט משמעו כי המציע ו/או הפ סים המוצעים
בפיילוט מאושרים כעומדים בדרישות החברה ו/או מועמדים להתק ה במסגרת
ההסכם שוא המכרז ,והכל כפוף לשיקול דעתה הבלעדי והחלטתן של העירייה ו/או
החברה על עמידה בדרישות.

הדרישות בביצוע הפיילוט לתאורת רחובות ושצ"פים
)(1

טרם ביצוע הפיילוט ועל פי דרישה בכתב מאת החברה ,יעביר המציע לחברה/מפקח,
על פי הוראות החברה ,תכ ון תאורה מפורט בפורמט  PDFעבור כל אחד מדגמי גופי
התאורה המוצעים בהתאם ל תו י אתר הפיילוט כמפורט מטה.

)(2

במסגרת הפיילוט יידרש המציע הרלוו טי לספק לחברה:
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)א(

עד  3דגמי גופי תאורה – דגמי גופי תאורה מחליפי גופי תאורה מסוג ל"ג בהספק
של עד  W70ו/או  W100לכל הפחות המתאים מבחי ה פוטומטרית להתק ה על גבי
עמודי תאורה ברשת חברת החשמל.

)ב(

עד  3דגמי גופי תאורה  -דגמי גופי תאורה מחליפי גופי תאורה מסוג ל"ג בהספק
של  W150לכל הפחות המתאימים מבחי ה פוטומטרית להתק ה על גבי עמודי
תאורה 'רגילים'.

)ג(

עד  3דגמי גופי תאורה  -דגמי גופי תאורה מחליפי גופי תאורה מסוג ל"ג בהספק
של  W250לכל הפחות המתאים מבחי ה פוטומטרית להתק ה על גבי עמודי
תאורה ברשת חברת החשמל.

)ד(
)(3

עבור כל אחד מדגמי גופי התאורה ,יש לספק חישובי תאורה לפי רא"ת דרש
לשטח הפיילוט ובכל מקרה הרא"ת לא תפחת מדרישות המפרט ,המכרז והתקן.
עבודת פירוק גופי התאורה הקיימים וההתק ה של גופי תאורה שסופקו על ידי
המציע במסגרת הפיילוט תבוצע על ידי ובאחריות החברה ועל חשבו ה ,לרבות כל
ציוד הקצה ,אביזרים ,אמצעי מדידה ועוד.

החברה תתקין עד  3גופי תאורה מכל אחד מהדגמים שהוצעו על ידי המציע.

תו י אתר הפיילוט )יועברו למציע המשתתף בפיילוט(

)(4
)א(

הפיילוט יבוצע בעיר בצירי רחוב על פי החלטת החברה על גבי עמודי מתכת בגובה
 8מטר ,ברוחב כביש של ____ ובמרחק ממוצע של כ ____-מ' בין העמודים .כל
גופי התאורה בחלופה יהיו בהספק מקביל לגופי תאורה ל"ג בהספקים ה דרשים
בפוטומטריה המתאימה לתוואי השטח ולדרישות תאורה על פי תקן.

)(5

באחריות המציע המשתתף בפיילוט לספק גוף תאורה המיועד להתק ה בראש עמוד
ו/או זרועות קיימות כפי שתורה החברה.

)(6

בין כל מקבץ גופי תאורה בו יותק ו גופי התאורה במסגרת הפיילוט ,למקבץ הבא
אחריו ,יושאר עמוד תאורה ,שלא תבוצע בו החלפה של גוף תאורה ל"ג לתאורת LED

והוא ישמש כביקורת.
)(7

כל גופי התאורה שיותק ו יכללו את יחידת התקשורת שהוצעה על ידי המציע במכרז
כשהיא מחוברת ומוכ ה להפעלה באמצעות אפליקציה ו/או קישור  WEBשיסופקו
לחברה ביחד עם גופי התאורה לפיילוט.

)ג(

אמצעי הביקורת ובחי ת תו ים בביצוע הפיילוט
)(1

החברה תבצע מדידות מקדימות ובכלל זה מדידות זרם ועוצמת הארה בכל אחד
מהעמודים ומקטעי ההארה בהם תתבצע התק ת גופי התאורה.
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כמו כן ,להחלטתה ושיקול דעתה של החברה התק ת מו ה קריאה דיגיטלי על כלל או
חלק מעמודי התאורה עבור כל דגם גוף תאורה .ככל שכך ,יובהר כי בחירת דגם המו ה,
אספקת המו ים והתק תם באחריות ועל חשבון החברה.
)ד(

מועד ביצוע הפיילוט
)(1

גופי התאורה כמפורט יועברו לחברה על ידי המשתתף בפיילוט עבור כל אחד מדגמי
גופי התאורה עד ולא יאוחר מ 7-ימי עבודה לאחר הודעת החברה.

)(2

חישובי התאורה יתייחסו למי ימום בסיס דרש:

ח יה Eav/מדרכה Eav/כבישEav/

TI

Ul

av.

av.

minimum Maximum av.

Lux

Lux

Lux

%

U0

L

Min. maint. minimum
cd/m²

1

עורק

10

8

20

10

0.7

0.4

2

2

מאסף

10

8

15

15

0.7

0.4

1

מאסף
3

משני

10

8

15

15

0.6

0.4

0.8

4

רחוב

10

8

15

15

0.6

0.4

0.7

)ה(

הפרמטרים לבדיקה ולמתן ציון בפיילוט :
)(1

.16

מובהר ומודגש כי במידה והמשתתף בפיילוט לא יעמוד בדרישות תקן התאורה
כמפורט בטבלה לעיל שבסעיף )15ד() (2ובדרישות המי ימום לשיעור חסכון בשיעור של
 55%חסכון )להלן" :דרישות הסף להכרזת הפיילוט כמוצלח"( ,תהא רשאית החברה
 -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לערוך את הפיילוט עם הכשיר הש י.

מפגש מציעים
)א(

השתתפות במפגש המציעים היא חובה.

)ב(

מפגש המציעים ייערך ביום ב'  08.02.2021בשעה  ,11:00באמצעות תוכ ת זום.

)ג(

מציע המעו יין להשתתף במכרז ,דרש למסור את פרטיו )שם מלא ,כתובת דוא"ל ומספר פקס(
למזכירות החברה בכתובת הדוא"ל  Karin @rhdc.co.ilטלפון  03-5470022וזאת עד ולא
יאוחר מיום א'  07.02.2021בשעה  15:00אל מ ת לקבל קישור לזום.
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)ד(

על המציע להירשם אצל המזכירות ולוודא שהוא מקבל קישור לזום מפגש המציעים .יש להקפיד
ולהירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.

)ה(

החברה תשלח אל המציעים אשר כחו במפגש המציעים בזום סיכום של המפגש .סיכום מפגש
המציעים יהווה חלק בלתי -פרד ממסמכי מכרז זה.

)ו(

החברה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים וסף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטוחי המציע
על המציע לחתום על ספחי הביטוח המצורפים כ ספחים ב 3ו-ג 3לחוזי ההתקשרות לפי מכרז זה
כלשו ם ,ללא מחיקות ושי ויים.

.18

הבהרות ושי ויים
)א(

לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז יתן לפ ות לחברה בכתב ,בדוא"ל:
 Robbie@rhdc.co.ilעד לא יאוחר מהמועד הקבוע לכך.

)ב(

על המציע לוודא קבלת הדוא"ל במייל חוזר בלבד.

)ג(

רק שאלות/הבהרות שיועברו וייע ו בכתב בדוא"ל כמפורט לעיל ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.

)ד(

על הפו ה לציין בפ ייתו את מספר ושם המכרז ,ואת פרטיו של הפו ה לצורך קבלת תשובה.
המציעים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות תוכ ת  ,WORDבפורמט שלהלן:
מספר סידורי של השאלה

הסעיף במכרז  /בחוזה ]אם השאלה
השאלה מתייחסת ל ספח ,יש
לציין את שם ה ספח[

)ה(

תשובות לשאלות ההבהרה יי ת ו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .התשובות ישלחו
בכתב ובאופן אחיד לכל משתתפי סיור המציעים ורוכשי חוברת המכרז .רק להבהרות שתי ת ה
בכתב ,במסמך ,כאמור ,יהיה תוקף מחייב והן תהיי ה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז .איחור
בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

)ו(

החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת
ההצעות ,להכ יס שי ויים ו/או תיקו ים במסמכי המכרז ,בין מיוזמתה ובין בתשובה לשאלות
המציעים .השי ויים והתיקו ים כאמור יובאו בכתב לידיעתם של כלל רוכשי מסמכי המכרז
באמצעות דוא"ל על פי התכתובת והפרטים ש מסרו על ידי רוכשי המכרז ויהוו חלק בלתי -פרד
מת אי המכרז.
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שמירת זכויות החברה
)א(

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכ ת והגשת הצעה במכרז זה.

)ב(

החברה תהיה זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את ת אי הצעתו במכרז בהתאם
לת אי ההסכם.

תהליך בדיקת ההצעות
)א(

מובהר בזאת כי על ההצעה של המציע לכלול הן הצעה להקמה )אספקה והתק ה( וכן הצעה
לתחזוקה .הצעה שלא תכלול את כלל הרכיבים ה דרשים תיפסל על הסף.

)ב(

החברה תבחן את ההצעות ותע יק יקוד להצעות על פי אמות מידה של איכות ומחיר.

)ג(

בכפוף לכל זכות ה תו ה לה בדין ו/או במסמכי המכרז ,ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל
הגבוה ביותר )בהתחשב באמות המידה של איכות ומחיר( ,תדורג במקום הראשון .החברה אי ה
מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת ה יקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

)ד(

החברה תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול הצעה שלא צורפו לה
איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מת אים אלה לעיל .למרות זאת ,החברה תהיה
רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וקודם מימוש הזכות האמורה  -ל הוג על פי
הקבוע להלן.

)ה(

החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להביא בכלל שיקוליה בבחירת
ההצעה המיטבית ,לצורך הזכייה במכרז ,את כל המרכיבים וה תו ים העולים ממסמכי המכרז
ו/או מהצעתו ו/או המסמכים וה ספחים ש דרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו
מבדיקות שערכה החברה ביוזמתה ובכלל זה :אמי ות המציע ,כישוריו ,יסיו ו המקצועי,
מומחיותו ,המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו,
הן של אחרים וכן של החברה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי -
להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של מציע כלשהו ,אם היה לה ו/או לעירייה,
בין היתר ,אך לא רק ,יסיון רע עמו ו/או עם קבל י-מש ה מטעמו בכל הקשור להתקשרות קודמת
ובין היתר ,בקשר עם כושרו של המציע ,עמידתו בלוחות זמ ים ,בטיב השירותים ,בדרכי
הת הלותו ,באמי ותו ,במיומ ותו ואופן עמידה בהתחייבויות .ל יסיון קודם של החברה ו/או
העירייה עם המציע יי תן משקל מכריע.
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במקרים אלה ,ככל שהצעת המציע הי ה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי
להיבחר כהצעה הזוכה  -תי תן למציע זכות טיעון לפ י מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול
ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
)ו(

החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להזמין מציע כדי לברר פרטים
בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה .מבלי לגרוע מן האמור
לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מן המציעים
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור
ל יסיו ו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע בת אי סף שפורטו לעיל.

)ז(

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי -
שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי-סבירה בשל מחירה או ת איה או לוחות הזמ ים המוצעים
בה או שאין בה התייחסות מפורטת כ דרש בת אי המכרז ו ספחיו או שלא צורפו אליה כל
האישורים ה דרשים או שהוגשה שלא במב ה הדרוש וזאת ,אם לפי שיקול דעתה הבלעדי אופן
הגשת ההצעה כאמור מו ע את הערכת ההצעה כראוי.

)ח(

החברה תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לבצע כל בדיקה שתמצא ל כון
בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה ל כון ,בדבר כושרו לספק את שוא
המכרז ,חוס ו הכלכלי ,אית ותו הפי סית ,מצבו המשפטי ,יסיו ו המקצועי המוכח ,לרבות
היקפו וטיבו של ה יסיון ,ועמידתו באיזה מת אי הסף בפרט ומת אי המכרז בכלל.
במסגרת זו תהא החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לדרוש מן המציע
להמציא לעיו ה כל מסמך שיתבקש על ידה לצורך ע יי ים אלו ,לזמן אותו להתייצב בפ יה ,לפ ות
לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו ,כמפורט בהצעתו ,וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל
אחד מהתחומים ה "ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו.

)ט(

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תהא לדרוש מאת המציע תחשיב מפורט ביחס למחירי
הצעתו על מ ת לבחון את אפשרות המציע לבצע את העבודות במחירים המוצעים על ידו .המציע
מתחייב להיע ות לדרישות החברה ,בהתאם לסעיף זה ,ולתת לה את מלוא המידע לה חת דעתה
הבלעדית .כל מידע ,הסבר או פרטים שהובאו לידיעת החברה יישמרו ככל האפשר בסוד ,בכפוף
להוראות כל דין .אם יסרב מציע למסור הסבר או יתוח כלשהו כאמור ,רשאית  -אך לא חייבת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי  -החברה להסיק מסק ות לפי ראות עי יה ואף לפסול את ההצעה.

)י(

בכל מקרה של שי וי ו/או השמטה ו/או תוספת ש עשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן" :ההסתייגויות"( רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי  -החברה ל הוג באחת מן הדרכים הבאות :לפסול את הצעת המציע למכרז;
לראות בהסתייגויות כאילו לא כתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות
פגם טכ י בלבד; לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לש ות
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את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה .ההחלטה בין האפשרויות דלעיל תו ה לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
)יא( החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם
מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים,
ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות ב ות וכיוצא
באלו ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיס ית ו/או הצעה בלתי-סבירה בין אם ביחס לחלקים
מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או כי ההצעה לוקה בסבסוד צולב או שיש בה משום
חוסר תום לב ו/או הצעה שמ יתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור
ומוצק ש יתן להסבירו ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
)יב( במקרה שבו מספר משתתפים הגישו הצעה והצעתם דורגה באופן זהה בדירוג הגבוה ביותר ,וככל
שהאמור בסעיף )22ה (1לתק ות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח  1987אי ו רלוו טי ,רשאית וועדת
המכרזים להורות על עריכת התמחרות בין המציעים בעלי ההצעה שדורגה באופן זהה .ככל
שעדיין ותרו הצעות זהות ,תהיה הוועדה רשאית להורות על עריכת הגרלה בין המשתתפים
שהציעו את ההצעות האמורות.

)יג(

.21

כאמור ,החברה תע יק יקוד להצעות על פי אמות מידה של איכות ומחיר ,כמפורט להלן:
)(1

איכות ) 50%חמישים אחוזים(

)(2

מחיר ) 50%חמישים אחוזים(

שיקולי ועדת המכרזים בבחירת ההצעה הזוכה ואופן בחירת ההצעה הזוכה
)א(

ועדת המכרזים תמ ה צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ההצעות ,לרבות יועצים ומומחים חיצו יים,
אשר ייתן המלצותיו לוועדת המכרזים )להלן" :צוות הבדיקה"(.

)ב(

במסגרת תהליך הבדיקה ,יהא צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות ביחס למציע
אשר עשוי להיות רלוו טי לבחירת ההצעה או השוואתה להצעות אחרות ו/או כל מידע אחר אשר
יש בו ,לדעת צוות הבדיקה ,כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר מהמציע ומהצעתו לרבות
האמצעים שברשותו להגשמתה.

)ג(

הצעות המציעים ,אשר תימצא ה עומדות בת אי הסף להשתתפות במכרז ,ייבח ו ויוערכו על פי
אמות מידה של איכות ומחיר ,במספר שלבים ,כדלקמן:
שלב מקדמי ,המחולק לתתי-שלבים ,כדלקמן:

)(1
)א(

עמידה טכ ית בדרישות המקצועיות ,ת אי סף ובמפרטים הטכ יים.
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)ד(

)ג(

מתן ציון להצעת המחיר.

)ד(

קביעת ציון משוקלל בין ציון האיכות ) (50%לציון של הצעת המחיר )) (50%להלן:
"הציון המשוקלל המקדמי"(.

)(2

שלב ביצוע הפיילוט יקוד בשלב זה יהווה ה יקוד המלא והסופי  -המציע שקיבל את
הציון המשוקלל המקדמי הגבוה ביותר יעבור לשלב הפיילוט .ש י המציעים שקיבלו
את הציון המשוקלל המקדמי ה מוך והקרוב ביותר למציע שיעבור לשלב הפיילוט
יוכרזו ככשיר ש י וכשיר שלישי בהתאמה.

)(3

הצלחת הפיילוט והכרזה על המשתתף הזוכה תהא עמידת הזוכה הפוט ציאלי
בדרישת הסף להכרזת הפיילוט כמוצלח.

שלב מקדמי  -חלק א'  -עמידה טכ ית בדרישות המקצועיות ,ת אי הסף ובמפרטים הטכ יים
)(1

)ה(

)ב(

מתן ציון על פי רכיבי האיכות ,המפורטים בטבלה שבסעיף )ה( להלן )להלן" :ציון
האיכות"(.

בדיקת העמידה בת אי הסף

שלב מקדמי  -חלק ב'  -עמידה בדרישות האיכות ) 50%מהציון המשוקלל(:
)(1

יקוד ובחי ת איכות ההצעה לפי רכיב האיכות ,המפורטים בטבלה להלן:
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רכיב איכות למדידה
מס'

1

מספר גופי תאורה בטכ ולוגיית
 ,LEDשהמציע התקין ואשר
כוללים תקשורת ,שליטה ובקרה
במהלך התקופה החל מיום
 1.1.2017ועד המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז
)לפי ת אי הסף ,לפחות 4,000
גופים(

תיעוד/מסמכים
פירוט
שישמשו
לבחי ת העמידה

יקוד

בין  4,001ל-
 5,000מותקן

רשימת המתק ים
עד
המלצות מ5,001-
+
10
 8,000מותקן
שיצורפו להצעה
) ספחים 3א3 -ב
 +וסח חופשי(

מעל
מותקן

8,001

 3לקוחות

2

8

12

8

מספר גופים ציבוריים )כגון רשות
מקומית ,חברות עירו יות ,חברות המלצות שיצורפו
10
 4לקוחות
ממשלתיות ,משרדי ממשלה וכד'( להצעה
שו ים להם הותק ו לפחות  ) 1,000ספחים 3א3-ב
גופי תאורת רחוב  LEDהכוללים  +וסח חופשי(
 5לקוחות ויותר 12
תקשורת שליטה ובקרה
בין  500ל700 -
כמות עמודי תאורה ,במהלך
התקופה החל מיום  1.1.2017ועד רשימת המתק ים מותקן
המועד האחרון להגשת ההצעות +
המלצות מעל  701מותקן 6
למכרז
שיצורפו להצעה
4

3

)לפי ת אי הסף ,לפחות  ) 500ספחים 3א3-ב
עמודים(
 +וסח חופשי(

100-300
כמות מרכזיות תאורה ,במהלך
התקופה החל מיום  1.1.2017ועד רשימת המתק ים מרכזיות
המועד האחרון להגשת ההצעות +
המלצות  301מרכזיות
6
למכרז
שיצורפו להצעה
ויותר
4

4

)לפי ת אי הסף ,לפחות  ) 100ספחים 3א3-ב
מרכזיות(
 +וסח חופשי(

5

כמות מערכות בקרה ותקשורת
ושטחים
רחובות
בתאורת

מ 40-רכזות עד
60

4
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ציבוריים פתוחים ,במהלך
רשימת המתק ים
התקופה החל מיום  1.1.2017ועד
המלצות
+
המועד האחרון להגשת ההצעות
שיצורפו להצעה
מעל  61רכזות
למכרז
)לפי ת אי הסף ,לפחות  40רכזות(

6

תחזוקת מאור רחובות בשיטת
'טוטאל ריסק' ,בשתי רשויות
מקומיות לפחות ,ובהיקף של
לפחות  5,000גופי תאורה ,בכל
אחת מהרשויות ,בשלוש הש ים
האחרו ות

7

התרשמות כללית

6

) ספחים 3א3-ב
 +וסח חופשי(
רשימת הרשויות מ 2-רשויות עד
שבהן
מבוצע  4רשויות
תחזוקה במסגרת
טוטאל ריסק +
המלצות שיצורפו
מעל  5רשויות
להצעה

3

5

) ספחים 3א3-ב
 +וסח חופשי(
חוו"ד
לגבי
המוצעים

ויזואלית
הגופים

2
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רכיב איכות למדידה ו יקוד  50%בציון המקצה
)ו(

)ז(

שלב מקדמי  -חלק ג'  -ציון המחיר ) 50%מהציון המשוקלל(:
)(1

לאחר שיסתיימו חלקים א' ו-ב' של השלב המקדמי יבדקו הצעות המחיר.

)(2

הצעת המחיר לעבודות האספקה וההתק ה לפי כתב הכמויות ) ספח  (12תהווה 50%
מהציון המשוקלל ותחושב כדלקמן:

)ט(

)ב(

אחוז הה חה הגבוה ביותר ידורג במקום הראשון ויקבל את מלוא  50ה קודות.

)ג(

יתר ההצעות יזכו לציון יחסי ביחס להצעה הזולה ביותר.

שלב מקדמי  -חלק ד'  -הציון המשוקלל המקדמי
)(1

)ח(

)א(

ההצעות ידורגו על פי אחוז הה חה שי תן.

וסחת המכרז לציון המשוקלל המקדמי  * 0.5 -ציון האיכות  * 0.5 +ציון המחיר =
הציון המשוקלל.

שלב הפיילוט
)(1

כאמור ,ועדת מכרזים תהא רשאית להכריז על זוכה פוט ציאלי אחד וכן לפי שיקול
דעתה על כשיר ש י ושלישי )או יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי( שקיבלו את ה יקוד
המרבי המשוקלל )איכות ומחיר( בשלב המקדמי לביצוע פיילוט בהמלצת ובהתאם
ל תו ים שיוצגו לפ יה על ידי צוות הבדיקה.

)(2

כאמור לעיל ,ככל והמועמד שביצע את הפיילוט לא יעמוד בדרישת הסף של החברה
להכרזת הפיילוט כמוצלח ,תבצע החברה את הפיילוט עם הכשיר הש י וכן הלאה
לכשיר השלישי .ככל ואף מועמד לא יקבל את הציון האמור בסעיף זה ,תהא רשאית
החברה לבטל את המכרז ו/או לבחור במציע שקיבל את הציון הגבוה ביותר בפיילוט,
מבחי ת שיעור החסכון ,בין שלושת המציעים הכשירים שביצעו את הפיילוט.

)(3

כאמור ,הפיילוט יהווה  100%בשקלול ההצעה הזוכה.

)(4

וסחה לציון שלב הפיילוט ,מפורטת להלן:

שלב מתן ציון סופי לאחר הפיילוט:
)(1

בכפוף לכל זכויות החברה ,על פי הדין ו/או הוראות המכרז ,ההצעה שעמדה לאחר
הפיילוט בדרישות הסף להכרזת הפיילוט כמוצלח כהגדרתה לעיל תיחשב לזוכה.

יודגש ,מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,כי בעת בחירת ההצעה הזוכה תהא החברה רשאית
 אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להכריז על בעל ההצעה הבאה הטובה אחריהככשיר ש י )לעיל ולהלן" :כשיר ש י"( ועל בעל ההצעה הטובה אחריה ככשיר שלישי
)לעיל ולהלן" :כשיר שלישי"( וכיוצא באלו.
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השבת ערבות מכרז
)א(

)ב(
.23

מציע במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:
)(1

למציע שהצעתו פסלה על הסף  -עם קבלת הודעה כאמור.

)(2

למציע שהצעתו לא פסלה ,אך הוא לא בחר ככשיר ש י או ככשיר שלישי  -עם בחירת
קבלן זוכה.

)(3

למציע ש בחר ככשיר ש י  /ככשיר שלישי  -לאחר השתכללות ההתקשרות עם הזוכה.
בוטלה זכיית הזוכה או לא השתכללה ההתקשרות ,והחברה ביקשה להתקשר עם
הכשיר הש י/השלישי ,לפי הע יין ,יחולו הוראות ס"ק ) (4להלן.

)(4

לקבלן הזוכה  -עם חתימת ההסכמים ,וכ גד מסירת ערבויות ביצוע ואישורי ביטוח
כ דרש במסמכי המכרז.

אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של החברה לחילוט ערבות המכרז.

התחייבויותיו והצהרותיו של הזוכה
)א(

עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך החברה לזוכה בכתב בהודעת זכיה שתישלח )להלן:
"הודעת הזכייה"(.

)ב(

החברה תשלח הודעה בכתב ליתר המציעים במכרז באשר לאי זכייתם.

)ג(

ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי החברה ולקיומם של התקציבים
המתאימים .בעצם הגשת הצעתם מוותרים בזאת המציעים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה
כלפי החברה בכל מקרה בו יוחלט שלא לבצע את העבודות שוא המכרז ,מכל סיבה שהיא.

)ד(

כת אי מוקדם להשתכללות ההתקשרות ,על המציע הזוכה להמציא למזמין את כל המסמכים
ה דרשים על פי ההסכמים תוך  7ימי עבודה מיום קבלת ההסכמים לחתימות ,מלבד ערבות
הביצוע לעבודות התחזוקה ,שאותה יהיה על המציע להמציא לחברה תוך  10ימי עבודה ,מיום
הודעת החברה על העברת המתק ים לתחזוקת המציע.

)ה(

הזוכה יחתום עם החברה על ההסכמים מסמכים ב +ג ,וימציא לה את כל המסמכים ה דרשים
על פי ההסכמים בהתאם להוראותיהם ,לרבות אישורים חתומים ותקפים מאת חברת ביטוח
בישראל על דבר קיומם של ביטוחים ה דרשים לכל הפחות על פי ה וסחים המצורפים להסכמים
וערבויות ביצוע ,כמפורט בגוף ההסכמים בכפוף לאמור בס"ק )ד( לעיל( .הזוכה ידאג להעביר
וסח ביטוח תואם דרישות המכרז תוך  10ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה .ההצעה
מהווה חלק בלתי -פרד מן ההסכמים ,בכפוף להפחתות ש עשו בה ,אם וככל ש עשו ,בעקבות
משא ומתן עם הזוכה.
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.25

)ו(

היה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו ולא ימציא את ההסכמים חתומים ,כ דרש ,על כל
ספחיהם ,על פי ה וסח הקבוע במסמכי המכרז ו/או את הערבויות ו/או הביטוחים ,במועד
המצוין לעיל ,תהא החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לבטל את זכייתו
במכרז ולחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידו ,כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש .כן
תהא רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -החברה להתקשר בהסכמים עם הכשיר
הש י או הכשיר השלישי ,או עם כל מציע אחר והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם
זכאית החברה על פי המכרז ו/או מכוח כל דין.

)ז(

ב וסף ,במידה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף לעיל ו/או לא
יחתום על ההסכמים ,תהא החברה זכאית לסך של ) ₪ 1,000אלף שקלים חדשים( ,כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ה זכר לעיל ,לפי הע יין ,ועד למועד
המצאת כל האישורים או החתימה על ההסכם ,לפי המועד המאוחר שבי יהם.

עיון בהצעה
)א(

על פי דין ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הזוכה.

)ב(

עיון במסמכי המכרז ,ככל שיותר העיון ,בכפוף להחלטת החברה ,ייעשה תמורת תשלום של 300
 ₪כולל מע"מ ,לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לע יין זה.

)ג(

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפ י מציעים אחרים ,אם המזמי ה
תידרש לגלותה ,פרט למידע שהי ו בבחי ת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם הודיע המציע
במפורש בעקבות פ יית המזמי ה .מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים
המפורטים בהודעת המציע כחסויים ,כדי לחייב את החברה.

)ד(

ידוע למציע כי לחברה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוו תה למסור פרטים
אלו ,ולמציע לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בע יין זה.

)ה(

מובהר בזאת כי ככל שהחברה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים
בהצעתו ,הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים
בפ יו.

ביטול הזכייה במכרז
)א(

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לבטל את זכייתו .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל
דין ועל פי מסמכי המכרז ,לרבות הזכות לחלט את ערבות המכרז .המציעים לא יהיו זכאים לכל
פיצוי ,שיפוי או תשלום כלשהו בגין השתתפותם במכרז או עקב כך.
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)ב(

.26

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובפרט מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי  -לבטל את הזכייה במכרז גם אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים:
)(1

כשיש בידי החברה הוכחות ,לה חת דעתה הבלעדית ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו
תן או הציע שוחד ו/או מע ק ,מת ה ,שי ,דורון או טובת ה אה כלשהי בקשר עם
הזכייה במכרז /או בקשר להסכם שוא מכרז זה או ביצועו.

)(2

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה ש ית ה במכרז אי ה כו ה ,או שהזוכה
לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,היה בה
כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

)(3

הוטל/ו עיקול/ים על כסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה היה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת
המכרז ,והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30ימים ממועד הטלתו/ם.

)(4

מו ה ל כסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אמן או מ הל מיוחד או כו ס כסים זמ י או קבוע
או מפרק זמ י או קבוע והמי וי כאמור ,לא בוטל תוך  30ימים ממועד קביעתו ,לחלופין
הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כ גד המציע הזוכה.

)(5

התברר לחברה כי הועברו  25%או יותר מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב
של החברה.

)(6

אם פתחה חקירה פלילית ,או קטו הליכים פליליים כ גד המציע הזוכה ו/או כ גד מי
מבעלי מ יותיו ו/או מ הליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

)(7

המציע לא עמד בהתחייבויותיו לגבי המצאת אישור קיום ביטוחים התואם את
ההתחייבות החוזית ה קובה ב ספח הביטוח

)ג(

בוטלה הזכייה במכרז ב סיבות המפורטות לעיל ,רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי  -החברה להגיש את ערבות המכרז ו/או את ערבות הביצוע של הזוכה לגביה וכן למסור
את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,ואותו זוכה שזכייתו בוטלה יפצה את המזמי ה על כל
הפסד ישיר או עקיף שיגרם לו בגין כך.

)ד(

יובהר ,כי היה ותבוטל הזכייה ו/או החוזה עם המציע הזוכה ,תהא החברה רשאית  -אך לא
חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפ ות למציע הבא לאחריו )כשיר ש י או שלישי( ו/או לצאת
למכרז חדש ו/או ל קוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין בקשר לביצוע העבודות שוא המכרז.

ביטול המכרז
)א(

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו מכל
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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)ב(

אם תחליט המזמי ה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצע את
העבודה ,לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או כל טע ה בגין החברה ו/או באי-
כוחה בגין כך.

)ג(

החברה רשאית  -אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לצמצם את היקף המכרז או לבטלו
או לבטל חלקים ממ ו ,או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות
המתקבלות יהיו בלתי-סבירות ,או שלא יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי-צפוי
בלוחות הזמ ים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.

)ד(

ב וסף לאמור לעיל ולאמור על פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית  -אך לא חייבת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
)(1

ההצעות שהוגשו הן במחיר מוך או גבוה באופן מהותי או בלתי-סביר מהאומדן
המקצועי ש ערך ו/או מהמחיר ש ראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים,
וזאת בהסתמך על המחיר אותו והגת החברה לשלם עבור אספקת השירותים שוא
מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.

)(2

התברר לחברה ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר
פתיחת ההצעות ,ש פלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או
שהושמטו תו ים  /דרישות מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על תו ים שגויים,
או בלתי-שלמים.

)(3

יש בסיס סביר לה יח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו
ב יסיון ליצור הסדר כובל.

)(4

אף אחד מהמציעים אי ו עומד בדרישות החסכון הא רגטי הקבועות במכרז זה.

אחריות
)א(

החברה אי ה ושאת בכל אחריות להוצאה או זקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת
ו/או בקשר למכרז זה ,ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

)ב(

מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן
בקשר עם השתתפותו במכרז זה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.

הודעות ו ציגות
)א(

כל מציע במכרז יציין במסגרת הצעתו את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת
שמו ,מספר הטלפון והפקסימיליה וכתובת דואר האלקטרו י של ציג מטעמו המוסמך לחייב את
המציע על פי דין לע יין מכרז זה.
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)ב(

החברה ת הל את מגעיה עם ה ציג שיצוין כאמור בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את
המציע ולהתחייב בשמו .על ציג זה להיות תושב ישראל ,וכתובתו בישראל.

)ג(

הודעות למציעים יכול שתשלח ה בדואר ,בדואר אלקטרו י או בפקסימיליה לפי הכתובות והמס'
שסיפקו המציעים בהצעתם .הודעה ש שלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72
שעות ממועד המשלוח .הודעה ש שלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרו י תחשב כאילו הגיעה
ליעדה תוך  24שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרו י על שליחת הפקסימיליה
או לא התקבלה הודעה אלקטרו ית כי הדואר האלקטרו י לא שלח .לא תתקבל כל טע ה ב וגע
לאי-קבלת הודעה אשר שלחה על ידי החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר
האלקטרו י של מי מהמציעים אם זו שלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

סמכות השיפוט וברירת הדין
)א(

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל ע יין ה ובע או הקשור בהליך זה תהיה לבתי המשפט
במחוז תל אביב ולהם בלבד ,בין טרם קבע זוכה ובין לאחר ש קבע בו זוכה.

)ב(

כל ע יין הקשור ו/או ה ובע מהליך זה ו/או כל ע יין הקשור ו/או ה ובע ממסמכי המכרז ,בין טרם
קבע זוכה ובין לאחר ש קבע בו זוכה זה ,יהיה כפוף לדי י מדי ת ישראל בלבד ,ב וסחם מעת
לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפ ים לתחולת דין זר.

הוראות וספות
)א(

בחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תק ה להם בלעדיות במתן השירותים ,והחברה רשאית
 אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להתקשר עם ספקים/קבל ים וספים לשם ביצועשירותים מהסוגים שוא המכרז.

)ב(

מכרז זה הוא ק י ה הרוח י של החברה ,אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד .אין לעשות בו
שימוש שאי ו לצורך הכ ת הצעת המציע.

)ג(

הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע .החברה לא תעשה שימוש בהצעת המציע ,אלא
לצורכי המכרז.
בברכה,
רובי דבוש ,מ הל כספים
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