
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

רמזורים   ,לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמלמתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז ל
 ( PV)ומערכות להתייעלות אנרגטית ומערכות פוטו וולטאיות 

 3/2021מכרז פומבי מס' 

 תנאים להשתתפות במכרז

 תנאים להשתתפות במכרז  .4

העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  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  )  הרצ"ב למסמכי המכרז על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח  
 . רשום כעוסק מורשה על פי דין ציעהמ אישור מרשות המסים על היותו

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

ותפת  הצעה מש להגיש  מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן  
 ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

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

ו/או    חשמל  מתקני  של  שדרוג  ו/או  שיפוץ  ו/או  הקמה  ו/או  אחזקה  עבודות 
הוא  רמזורים שהיקפן  מע"מ(  לפחות₪    25,000,000,  כולל  באופן  )לא    מצטבר , 

 להלן.  4.2.4השנים האמורות בסעיף   4ובמהלך  עבור כל מזמיני העבודות

בסעיף    האמור  ההיקף  של    4.2.1מתוך  סך  כולל    15,000,000לעיל  )לא  לפחות 
עבודות אחזקה ו/או הקמה ו/או שיפוץ ו/או שדרוג של מתקני חשמל  מע"מ( הינן 

    .ברמזוריםו/או   בוצעו בתאורת חוץאשר 

ו/או  הניהול  עבודהלניתנו  הפיקוח    שירותי  )שונים  מזמיני  ששניים  מתוכם  2,   )
 להלן.   4.2.4לפחות הם רשויות מקומיות, במהלך השנים האמורות בסעיף 

 . 2020 -ו  2019, 2018, 2017השנים שירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו במהלך  

 לעניין סעיף זה:  

פיקוח "שירותי   ו/או  בקרה"    ניהול  לפחו  ו/או  שיכללו  ו/או  נדרש  פיקוח  ו/או  ניהול  ת: 
חשבונות  בקרה   של  ובדיקה  במסגרתן  והכמויות  העבודות  אישור  העבודות,  ביצוע  על 

 . הקבלנים ודיווח לגורמים מתקצבים )במידת הצורך(

ו/או רמזורים" ו/או שדרוג של מתקני חשמל  ו/או שיפוץ  ו/או הקמה   -"עבודות אחזקה 
הסתיימו או עדיין בביצוע, כולל עבודות שבוצעו במסגרת  שהעבודות אצל מזמין העבודה  

 .  מכרזי משכ"ל
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שבוצעו  עבודות  להציג  ניתן  לא  זה  סף  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  כי  בזאת  מובהר 

 (. PVמערכות פוטו וולטאיות )ב

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף לא ניתן להציג רק פרויקטים של עבודות מובהר בזאת כי  
 . בלבדמת רמזורים אחזקת ו/או הק

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, כהגדרת מונחים אלה להלן.  -"מזמיני עבודה"

ו/או חברות כלכליות של    -"רשויות מקומיות" עירוניים  ו/או תאגידים  רשויות מקומיות 
   .  הרשויות המקומיות

ציבוריים" ממשלה    -"גופים  ממשלתיותו/או  משרדי  זיכיון    חברות  בעלי  גופים  ו/או 
 להפעלת כביש אגרה.  

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המציע  הרצ"בעל  הטבלה  לפי   פירוט, 
של  (2)נספח   להם,  העבודה  פיקוחסיפ  מזמיני  ו/או  ניהול  שירותי  המציע  כמפורט ק   ,

ל זה,  ופרטי איש הקשר  ירבות, פבתנאי  בוצעו העבודות  גורם  עבור איזה  אצל אותו רוט 
   גורם.

כל   עבודה  לגבי  כאמורמזמין  בטבלה  המלצה   ,  שיצוין  מכתב  להצעה  לצרף  ממזמין יש 
ו  ול  העבודה הניהול  שירותי  המציע  הנוסח  או  /סיפק  פי  על  למסמכי הפיקוח,  המצורף 
בנוסח שבמסמכי 3)נספח    המכרז הנתונים המפורטים  יכלול את  אחר אשר  בנוסח  או   )

 המכרז.

ו/או פיקוח בעבודות,  מובהר כי מציע   המבקש להסתמך על ניסיונו במתן שירותי ניהול 
אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל, לשם הוכחת עמידתו בדרישת הניסיון שבתנאי זה, 
של   רשימה  עבודה,  ממזמיני  המלצה  למכתבי  בנוסף  או  במקום  להצעתו,  לצרף  רשאי 

 .  2נספח  -העבודות שבוצעו כאמור במסגרת מכרזי משכ"ל בנוסח הטבלה

מטעמו  המציע  משנה  קבלן  פיקוח  או  ו/או  ניהול  שירותי  בקרה   סיפק  עבודות  על    ו/או 

אחזקת   ו/או  )לטאי וו-פוטומערכות  הקמת  השנים  ,  (PVות    -ו  2019,  2018,  2017במהלך 

   .לפחותמגה וואט  2המצטבר הוא הספקן  ש, 2020

 לעניין סעיף זה:  

פיקוח "שירותי   ו/או  בקרה"    ניהול  ו/או  ו/או  פיקוח  ו/או  ניהול  לפחות:  שיכללו  נדרש 
חשבונות  בקרה   של  ובדיקה  במסגרתן  והכמויות  העבודות  אישור  העבודות,  ביצוע  על 

 . הקבלנים ודיווח לגורמים מתקצבים )במידת הצורך(

אחזקת   ו/או  הקמת  וולטאיות"עבודות  פוטו  מזמין    -"(PV)  מערכות  אצל  שהעבודות 
   הסתיימו או עדיין בביצוע, כולל עבודות שבוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.העבודה 

מציע  של  בהצעה  משנה  כקבלן  יוצע  לא  המציע  מטעם  המוצע  המשנה  קבלן  כי  מובהר 
  .אחר

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המציע  הרצ"בעל  הטבלה  לפי   פירוט, 
, כמפורט בתנאי  שירותי ניהול ו/או פיקוחק המציע  סיפ  הפרויקטים בהם, של  (4)נספח  

  רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.ירבות, פזה, ל

כל   עבודה  לגבי  כאמורמזמין  בטבלה  המלצה   ,  שיצוין  מכתב  להצעה  לצרף  ממזמין יש 
ו  ול  העבודה הניהול  שירותי  המציע  הנוסח  או  /סיפק  פי  על  להפיקוח,  מסמכי המצורף 
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בנוסח שבמסמכי 5)נספח    המכרז הנתונים המפורטים  יכלול את  אחר אשר  בנוסח  או   )
 המכרז.

ו/או פיקוח בעבודות,   מובהר כי מציע המבקש להסתמך על ניסיונו במתן שירותי ניהול 
אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל, לשם הוכחת עמידתו בדרישת הניסיון שבתנאי זה, 

במקו  להצעתו,  לצרף  של  רשאי  רשימה  עבודה,  ממזמיני  המלצה  למכתבי  בנוסף  או  ם 
 .  4נספח  -העבודות שבוצעו כאמור במסגרת מכרזי משכ"ל בנוסח הטבלה

 אזי :   ככל שתנאי זה מתקיים בקבלן משנה מטעמו של המשתתף

 האסמכתאות האמורות לעיל יהיו ביחס לניסיון של קבלן המשנה.   

  קבלן המשנה ועל ידי מציע ( חתום על ידי המקוריצורף להצעה כתב התחייבות ) 
היתר,  ל בין  והפיקוח  פיו,  הניהול  אחזקת  שירותי  ו/או  הקמת  עבודות  על 

( וולטאיות  פוטו  המכרזכמפורט    (PVמערכות  במסגרת    במסמכי  יוזמנו  אשר 

המשנה  יבוצעו,  -כרז  המ קבלן  ידי  על  ההתחייבות    בפועל,  כתב  בנוסח  וזאת 
 (.6נספח )המצורף 

לפחות    מעסיק,  )המציע  להלן  עובדים (2שני  כמפורט  הפרויקטים ")להלן:  ,   מנהלי 
 : (המוצעים"

 מהנדס חשמל רשום בפנקס הרלוונטי.   

בפנקס    רשום  מוסמך  חשמלאי  ו/או  חשמל  הנדסאי  ו/או  חשמל  מהנדס 
 הרלוונטי.  

עבודות אחזקה ו/או הקמה  על  בניהול ו/או פיקוח    מהם הינו בעל ניסיון  אחד כל   
  ו/או רמזורים  בוצעו בתאורת חוץ אשר    ו/או שיפוץ ו/או שדרוג של מתקני חשמל 

 . רשויות מקומיותהם  ( מתוכם לפחות 2ששניים ) שונים מזמיני עבודהעבור 

,  2017במהלך השנים  שירותי הניהול ו/או הפיקוח על העבודות האמורות ניתנו   
 . 2020  -ו  2019, 2018

בעוסק    שמדובר  )ככל  המציע  שיהיו  יכול  זה  לעניין  עובדים  כי  בזאת  מובהר 
 . המציעעובד שכיר של  אומנהל במציע  או  במציע ף שות אומורשה( 

ו/או  "שירותי   עבודות  "  פיקוח ניהול  אישור  כמויות,  כתבי  הכנת  לפחות:  שיכללו  נדרש 
 .וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים

ו/או רמזורים"" ו/או שדרוג של מתקני חשמל  ו/או שיפוץ  ו/או הקמה   -עבודות אחזקה 
שהעבודות אצל מזמין העבודה הסתיימו או עדיין בביצוע, כולל עבודות שבוצעו במסגרת  

   מכרזי משכ"ל.

שבוצעו  עבודות  להציג  ניתן  לא  הסף  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  כי  בזאת  מובהר 

 (. PVמערכות פוטו וולטאיות )ב

כי   בזאת  של  מובהר  פרויקטים  רק  להציג  ניתן  לא  הסף  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך 
 . בלבדעבודות אחזקת ו/או הקמת רמזורים 

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, כהגדרת מונחים אלה להלן.  -"מזמיני עבודה"
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ו/או חברות כלכליות של    -"רשויות מקומיות" עירוניים  ו/או תאגידים  רשויות מקומיות 
   .  הרשויות המקומיות

ציבוריים" ממשלה    -"גופים  ממשלתיותו/או  משרדי  זיכיון    חברות  בעלי  גופים  ו/או 
 להפעלת כביש אגרה.  

עלצו זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המרך  רו"ח    ציעל  אישור  להצעתו  פי מקור,  לצרף  על 
המוצעים המועסקים   מנהלי הפרויקטים, לגבי  (7)נספח    למסמכי המכרזהנוסח הרצ"ב  
 .המוצעים מנהלי הפרויקטיםשל תעודות מהבתנאי זה והעתק על ידו כאמור 

המוצעים המועסקים על   הפרויקטיםמנהלי  כמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי  
להצעתו   ולצרף  לעיל  זה  בתנאי  כאמור  הרצ"בידו  הטבלה  לפי  של  ( 8)נספח    פירוט,   ,

הפרויקטים מנהלי  ידי  על  סופקו  להם  העבודה  ו/או המוצעים    מזמיני  ניהול  שירותי 
 .רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו גורםירבות, פל פיקוח

  ובו י העבודה  יממאויש במשך כל  ציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות ה למ 
תוכנה  ו   מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס",  קווי  לפחות קו טלפוןמצוי  

   לניהול כתבי כמויות.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח הרצ"ב למסמכי 
 . הלוגיסטי של המציעמערך של ה פירוטת (, הכולל9פח  המכרז )נס

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים  ציע  הצעת המ 
)או באמצעות קבלן משנה ככל שהתנאי    במכרז בלבד  ציע הנדרשים במכרז, יהיו על שם המ

 מאפשר זאת(. 

 


