
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 

 13/2022מכ/מכרז פומבי מס' 

   להשתתפות במכרזתנאים  

 תנאים להשתתפות במכרז  .2

המצטברים   בתנאים  למכרז,  ההצעות  הגשת  במועד  שעומדים,  מי  זה  במכרז  להשתתף  רשאים 
 שלהלן: 

היו    24במהלך    למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונים  החודשים 
ו/או ציוד   אחזקה של ציוד כיבוי אש או / התקנה וו/או   אספקהלמשתתף הכנסות מביצוע 

מערכות אוטומטיות לכיבוי  או  /וכיבוי אש ו   גילויאוטומטיות ל  מערכותבטיחות אש ו/או  
 ש"ח )במצטבר( )לא כולל מע"מ(.   4,000,000, בהיקף של לפחות אש במים

אישור הצהרה ועל המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה,  
 .  (1נספח ) המאשר עמידתו בתנאי זה על פי הנוסח הרצ"ב מקור רו"ח

בתו  מצרך  לסמן  הישראלי  התקנים  מכון  של  תקפים  היתרים  כמפורט  -למשתתף  תקן 
 להלן:  

 מטפים מסוג אבקה ומסוג הלון; -  1חלק  129לפי ת"י 

 מערכות גילוי אש: תחזוקה;   - 11חלק   1220לפי ת"י 

 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה בדיקה ותחזוקה;  -1928לפי ת"י 

"נאמן  עותק  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה,  בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  לצורך 
המפורטים   מההיתרים  אחד  כל  של  רו"ח  או  עו"ד  ידי  על  על  למקור"  בתוקף,  לעיל, 

 שמו. 

 .  ISO  9001:2015למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן  

"נאמן  עותק  למכרז  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך 
 למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של האישור, בתוקף, על שמו. 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי  מקורלהצעה במכרז צורפה ערבות   
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על  

התשמ"א הביטוח,  עד  1981-עסקי  בתוקף  החברה,  לפקודת  במכרז  המשתתף  לבקשת   ,
ההתקשרות  בדיוק, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ו/או חוזי    10.5.2022ליום  

 . (2)נספח  במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב 

 ₪;   50,000ע"ס יגיש ערבות כאמור  למחוז אחדמשתתף המגיש הצעה 

 .₪ 100,000ע"ס יגיש ערבות כאמור  לשני מחוזות או יותרמשתתף המגיש הצעה 

חברת  ידי  על  חתומה  להיות  חייבת  כאמור,  ביטוח,  מחברת  ערבות  כי  בזאת  מובהר 
 הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות 
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות.
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יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהיה  החברה 
 על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.  בהתחייבויותיו

 אי המצאת הערבות, כאמור, תביא לפסילת ההצעה. 

במכרז,   הנדרשים  והמסמכים  בלבד  ישות משפטית אחת  ידי  על  תוגש  הצעת המשתתף 
 כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 

 


