
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, רמזורים ומערכות פוטו וולטאיות 

 38/2020אמ/ מכרז פומבי מס'

   להשתתפות במכרזתנאים  

 תנאים להשתתפות במכרז  .2

העומדות, במועד הגשת ההצעות, בכל    ת להשתתף במכרז זה חברות הרשומות כדין בישראלורשאי
 התנאים המפורטים להלן:

 : מתקני חשמל: 1פרק  

)להלן:   1969-רישום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 
בענף    וכן  ומעלה  1-בסיווג כספי א'  (תאורת כבישים ורחובות)  270בענף    "החוק"(

 .  ומעלה 1 -בסיווג כספי א'( עבודות חשמל) 160

שיון תקף יצילום ר  להצעתו  לצרףלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף  
 .  " חתום במקור )לא העתק(העתק מתאים למקור"מאושר על ידי עו"ד כ

   .ISO  9001-2015ת"י  איכותתקן למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות  

זה על המשתתף   מקור או העתק,    תולצרף להצעלצורך הוכחת עמידתו בתנאי 
, חתום במקור , של האישור"העתק מתאים למקור" כ  רך דיןמאושר על ידי עו

 . )לא העתק(

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז    36במהלך  למשתתף היו   
  5,000,000חשמל בהיקף של  של מתקני    אחזקה ו/או    הקמה)במצטבר( הכנסות מ

 , לפחות.כולל מע"מ(לא ש"ח )

כנסות הנדרש בסעיף זה, יכול שיהיה, כולו או חלקו, של בעל השליטה  היקף הה
מי שמחזיק, נכון למועד    –במשתתף. לעניין סעיף זה, "בעל השליטה" משמעותו  

מהון המניות המוקצה במשתתף    51%האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות  
 מכל סוג מניות בנפרד.  

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצלצורך  המשתתף  להצעתו  על  ורף  אישור  הצהרה 
העתק(  רו"ח )לא  במקור  הרצ"ב  ,חתום  הנוסח  בתנאי    ,לפי  עמידתו  המאשר 

יוגש על ידי משתתף שתנאי הסף מתקיים במשתתף עצמו;   -1נספח  )   סעיף זה
מ  יוגש  -2נספח   ידי  מתקיים  שתתףעל  חלקו,  או  כולו  הסף,   בעל ב  שתנאי 

  (.במשתתף השליטה

טבלת   להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך  כן,  כמו 
 .(3נספח פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב )

יצרף   לעיל,  כאמור  השליטה,  בעל  של  הוא  חלקו,  או  כולו  שהניסיון,  ככל 
 המשתתף גם תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי ההחזקות במשתתף. 
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 : : רמזורים2פרק  

)להלן:   1969-פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טרישום על  
רמזורים(  082בענף    "החוק"( א'  )התקנת  כספי    160בענף    וכן  ומעלה  1-בסיווג 

 .  ומעלה 1 –בסיווג כספי א'( עבודות חשמל)

שיון תקף יצילום רלהצעתו  לצרף  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף  
 .  " חתום במקור )לא העתק(העתק מתאים למקור"עו"ד כמאושר על ידי 

    .ISO  9001-2015ת"י  איכותתקן למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות  

זה על המשתתף   מקור או העתק,    תולצרף להצעלצורך הוכחת עמידתו בתנאי 
, חתום במקור , של האישור"העתק מתאים למקור" כ  רך דיןמאושר על ידי עו

   .)לא העתק(

היו  ל  להגשת    36במהלך  משתתף  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונים  החודשים 
למכרז   מההצעות  הכנסות  בהיקף  של    אחזקהו/או    הקמה)במצטבר(  רמזורים 

 , לפחות. כולל מע"מ(לא ש"ח ) 3,000,000של 

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המשתתף  ועל  אישור  הצהרה 
העתק(,  רו"ח )לא  במקור  הרצ"ב  חתום  הנוסח  בתנאי    ,לפי  עמידתו  המאשר 

   .(4נספח  ) סעיף זה

טבלת   להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך  כן,  כמו 
 .(5נספח פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב )

 : מערכות פוטו וולטאיות3פרק  

)להלן:   1969-רישום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 
חשמל)  160בענף    "החוק"( א'(  עבודות  כספי    191בענף    ו/או  ומעלה  1  -בסיווג 

 ומעלה.     1-בסיווג כספי א' מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים

שיון תקף יצילום רלהצעתו  לצרף  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף  
 .  העתק(" חתום במקור )לא העתק מתאים למקור"מאושר על ידי עו"ד כ

  מערכות פוטו וולטאיות על גגות  שלהמשתתף תכנן, הקים, תחזק וביצע חיבור   
של    לרשת החשמל, בשנים    2בהיקף מצטבר  לפחות,  וואט,    -ו   2019,  2018מגה 

2020  . 

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המשתתף  חתומה  על  הצהרה 
עו"ד, ידי  על  הרצ"ב  ומאומת  הנוסח  זה ע  תהמאשר  ,לפי  סעיף  בתנאי    מידתו 

   .(6נספח )

 : בשלושת הפרקים

להצעה במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי   
רשיון שברשותה  ישראלית  ביטוח  על    חברת  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק 

עד 1981  -עסקי הביטוח, התשמ"א   בתוקף  לפקודת החברה,  במכרז,  , לבקשת המשתתף 
להבטחת  5.9.2021ליום   ההתקשרות    וזאת  חוזי  ותנאי  המכרז  מסמכי  תנאי  קיום 

   (.7נספח ) במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב
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ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח  מובהר בזאת כי ערבות מחברת 
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

 .לא יתקבלו ערבות או צילום העתק הערבות המוגשת חייבת להיות ערבות מקור!

 ₪. 100,000מתקני חשמל בלבד: יגיש ערבות ע"ס  -1משתתף המגיש הצעה לפרק 

 ₪.   50,000ש ערבות ע"ס רמזורים בלבד: יגי -2משתתף המגיש הצעה לפרק 

לפרק   הצעה  המגיש  ע"ס   -3משתתף  ערבות  יגיש  בלבד:  וולטאיות  פוטו  מערכות  פרק 
50,000   .₪ 

בהתאם לפרקים,   המצטברערבות בסכום  גיש  י  ליותר מפרק אחדהצעה  מגיש  שתתף המ
 אשר אליהם הגיש ההצעה. 

י  לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  עמוד  החברה 
 .  במסגרתו ההתקשרות יחוז ו/או בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה

    . ההצעה לפסילת  תביא, כאמור, הערבות  המצאת אי

ו  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  והצעת  המסמכיםהניסיון    כל 
    יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.  לרבות הערבות, הנדרשים במכרז, והאישורים

 


