
  בע"מ  1995לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי החברה  

  מתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מכרז ל

  1  /2021מכרז פומבי מס' 

  תנאים להשתתפות במכרז

 תנאים להשתתפות במכרז  .4

ההצעות במכרז, בכל התנאים  העומד, במועד הגשת  מציע  להשתתף במכרז זה  רשאי  

  המפורטים להלן: 

בישראל  תאגיד רשום כדין  מציע שהינו    -  משפטית אחת בלבד  אישיותתוגש על ידי  ההצעה   

 או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין. 

  )1נספח  (  על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז 

  . רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף היותאישור מרשות המסים על ו

רשם   יבספרציע  תדפיס נתונים עדכני של המככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם  

 התאגידים הרלוונטי. 

הצעה משותפת  להגיש  מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן  

  דרך אחרת.  ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל

 סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות כמפורט להלן:המציע  

  לפחות ₪    7,500,000והתקנה של ציוד כיבוי אש, שהיקפן הוא    אספקהעבודות   

מע"מ) כולל  באופן  (לא  העבודות   מצטבר,  מזמיני  כל  השנים    3ובמהלך    עבור 

 . 4.2.4האמורות בסעיף 

(לא    לפחות₪    00,0005,2שהיקפן הוא  על עבודות אחזקה של ציוד כיבוי אש,    וכן 

באופן   מע"מ),  ובמהלך    מצטברכולל  העבודות  מזמיני  כל  השנים    3עבור 

   .4.2.4האמורות בסעיף 

  3במהלך    ,שונים  ) מזמיני עבודה 5(  -ל לפחות  ניתנו  שירותי הניהול ו/או הפיקוח   
 . 4.2.4השנים האמורות בסעיף 

 . 2020 -ו  2019, 2018כל אחת מהשנים   בשירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו  

  לעניין סעיף זה:  

: ניהול ו/או פיקוח על ביצוע העבודות,  לפחותנדרש שיכללו  "  ניהול ו/או פיקוח"שירותי  

יעוץ בתחום כיבוי    או  יםאישור העבודות והכמויות במסגרתן ובדיקה של חשבונות הקבלנ

, עריכת ו/או בדיקת כתבי כמויות, פיקוח על  4אש שכללו ליווי להוצאת היתר בניה וטופס  

        ביצוע העבודות.

ו/או    של ציוד כיבוי אש  והתקנה  אספקה  -והתקנה של ציוד כיבוי אש"   אספקה"עבודות  

ו/או   אש  בטיחות  ל  מערכותציוד  ו   גילויאוטומטיות  אש  אוטומטיות  או  /וכיבוי  מערכות 

, כולל עבודות אשר הסתיימו או עדיין בביצוע  אצל המזמין, שהעבודות  לכיבוי אש במים

  .בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל
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בפרויקטים, אשר בהם בוצעה אספקה והתקנה של ציוד כיבוי אש במסגרת הקמת בנין  

מערכות   עלות  רק  האמור  התנאי  בדיקת  לעניין  תזקף  כיבויחדש,  ציוד   אש  ציוד  ו/או 

מערכות אוטומטיות לכיבוי או  /וכיבוי אש ו  גילויאוטומטיות ל  מערכותבטיחות אש ו/או  

  שהותקנו בבניין.  אש במים

אש" כיבוי  ציוד  של  אחזקה  מבנים  ו/או    אחזקה  -"עבודות  של  שוטפת  כשירות  בדיקת 

ל  קיימים אשביחס  כיבוי  ו/או    ציוד  אש  בטיחות  ציוד  ל   מערכותו/או    גילויאוטומטיות 

כולל עבודות אשר בוצעו במסגרת  ,  מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במיםאו  /וכיבוי אש ו

  . מכרזי משכ"ל

עבודה" של   -"  מזמיני  כלכליות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  מקומיות  רשויות 

דתיות מועצות  ו/או  המקומיות  ממשלתיות,  ו/או    הרשויות  חברות  ממשלה,  משרדי 

בתי   מעונות,  משרדים,  מפעלים,  חולים,  קופות  חולים,  בתי  גבוהה,  להשכלה  מוסדות 

אבות, בתי מלון וכדומה. מובהר כי פרויקטים המשמשים למגורים (בתים פרטיים/בנינים  

  לעניין זה.   כמזמין עבודהמשותפים) לא יחשבו 

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  המצילצורך  להצעתו  על  לצרף  הרצ"בע  הטבלה  לפי   פירוט, 

, ק המציע שירותי ניהול ו/או פיקוחסיפ  מזמיני העבודה להם, של  ב')2א' ונספח  2(נספח  

ל זה,  בתנאי  שסופקו,  רבות,  כמפורט  השירותים  גורם  יפמהות  איזה  עבור    סופקו רוט 

   ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.השירותים 

 ול  ממזמין העבודה  אישוריש לצרף להצעה  ,  שיצוין בטבלה כאמורמזמין עבודה  לגבי כל  

(נספח   המצורף למסמכי המכרזהפיקוח, על פי הנוסח  או  /סיפק המציע שירותי הניהול ו

הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי כל  ) או בנוסח אחר אשר יכלול את  ב'3א' ונספח  3

  המכרז.

על מציע המבקש להסתמך  כי  בעבודות   מובהר  פיקוח  ו/או  ניהול  במתן שירותי  ניסיונו 

משכ"ל,  מכרזי  במסגרת  בוצעו  אשר  אש,  כיבוי  ציוד  של  אחזקה  ו/או  והתקנה  אספקה 

או  במקום  להצעתו,  לצרף  רשאי  זה,  שבתנאי  הניסיון  בדרישת  עמידתו  הוכחת  לשם 

מכר במסגרת  כאמור  שבוצעו  העבודות  של  רשימה  עבודה,  ממזמיני  לאישור  זי  בנוסף 

 ב', לפי העניין. 2א' ו/או נספח 2נספח  -משכ"ל בנוסח הטבלה 

 :)"המפקחים המוצעים"(להלן: , כמפורט להלן ) עובדים2המציע מעסיק, לפחות שני ( 

הגנה    קורס  בוגר  ו/או  הכבאות  במערך  אש  בטיחות  כקצין  כיהן  מהם  אחד  כל 

ו/או   הכבאות  מערך  של  בוג  ממונה קורס בוגרמאש  ו/או  אש  קורס  בטיחות  ר 

   .בעבודה בטיחות ממונה

) פרויקטים  5(  חמישהלפחות    בניהול ו/או פיקוח של  מהם הינו בעל ניסיון  אחד 

 בתחום כיבוי אש.   שונים

) פרויקטים שונים  3השני הינו בעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח של לפחות שלושה ( 

   בתחום כיבוי אש.

   כל פרויקט הינו עבור מזמין עבודה שונה. 

ניתנו    האמורים  הפרויקטים  על  הפיקוח  ו/או  הניהול  השנים  שירותי  במהלך 

2018  - 2020 . 
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בעוסק    שמדובר  (ככל  המציע  שיהיו  יכול  כאמור  העובדים  כי  בזאת  מובהר 

 . המציעעובד שכיר של  אומנהל במציע  או  במציע ף שות אומורשה) 

    לעניין סעיף זה:

כיבוי אש" לביצוע    -"פרויקטים בתחום  ו/או    אספקהפרויקט  אחזקה של ציוד  והתקנה 

מערכות  או  /וכיבוי אש ו   גילוי אוטומטיות ל  מערכותו/או ציוד בטיחות אש ו/או    כיבוי אש

במים אש  לכיבוי  בביצועאוטומטיות  עדיין  או  הסתיימו  הפרויקט  במסגרת  שהעבודות   ,  ,

  . מכרזי משכ"לכולל פרויקט אשר בוצע במסגרת 

פיקוח" ו/או  ניהול  ביצוע העבודות,  כללו, לפחות,    -"שירותי  על  פיקוח  ו/או  הכנת  ניהול 

כמויות הקבלנים  כתבי  חשבונות  של  ליווי    או  ובדיקה  שכללו  אש  כיבוי  בתחום  יעוץ 

  , עריכת כתבי כמויות, פיקוח על ביצוע העבודות.4להוצאת היתר בניה וטופס 

עבודה" של רשויו  -"מזמיני  כלכליות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  מקומיות  ת 

דתיות מועצות  ו/או  המקומיות  ממשלתיות,  ו/או    הרשויות  חברות  ממשלה,  משרדי 

בתי   מעונות,  משרדים,  מפעלים,  חולים,  קופות  חולים,  בתי  גבוהה,  להשכלה  מוסדות 

ים פרטיים/בנינים  אבות, בתי מלון וכדומה. מובהר כי פרויקטים המשמשים למגורים (בת

  לעניין זה.   כמזמין עבודהמשותפים) לא יחשבו 

ע זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המלצורך  רו"ח    ציעל  אישור  להצעתו  פי מקור,  לצרף  על 

(נספח  הנוסח הרצ"ב   לגבי  4למסמכי המכרז  ידו    המפקחים),  על  המוצעים המועסקים 

  .המוצעים המפקחיםמהתעודות/רישיונות התקפים של בתנאי זה והעתק כאמור 

פרטי   את  בהצעתו  לפרט  המציע  על  כן,  ידו    המפקחיםכמו  על  המועסקים  המוצעים 

מזמיני  , של  )5(נספח    פירוט, לפי הטבלה הרצ"בכאמור בתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו  

רוט יבות, פרהמוצעים שירותי ניהול ו/או פיקוח ל  המפקחיםהעבודה להם סופקו על ידי  

  . עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם

  ובו י העבודה  יממאויש במשך כל  למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות ה  

תוכנה  ו מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס"  ,  קווי  לפחות קו טלפוןמצוי  

  לניהול כתבי כמויות.

הצהרה בנוסח הרצ"ב למסמכי על המציע לצרף להצעתו  עמידתו בתנאי זה  לצורך הוכחת  

  . של המערך הלוגיסטי של המציע פירוט), הכוללת 6המכרז (נספח  

 


