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תנאי מכרז מס' 007/2020
לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר
קולחים רעננה
1

כללי
1.1

מי רעננה בע"מ ("החברה" או "המזמין") הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א
"( 2001 -החוק").

1.2

החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל PV
(פוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה והכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו
("השירותים").

1.3

תכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה
("המערכת ") ,תבוצע על ידי הספק הזוכה במכרז ,בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים ,הכל בהתאם
לתנאי המכרז והוראות ההסכם שיחתם בין החברה לבין הספק הזוכה ,על נספחיו המצ"ב ("ההסכם").

1.4

הספק הזוכה יידרש לספק את המערכת אשר הוצעה על-ידו בהצעתו במט"ש רעננה ולא תתאפשר
החלפה ו/או שינוי של דגם המערכת שהוצגה על-ידו בהצעתו אלא אם הציג בהצעתו מערכת חליפית
שעומדת גם היא בכל הקריטריונים הנדרשים ואושרה מראש ע"י המזמין.

1.5

הספק הזוכה יתחייב כי המערכת שתותקן במט"ש תעמוד בכל רמות הביצועים הנדרשות במפרט
הטכני ,וזאת לכל אורך חיי המערכת.

1.6

הספק הזוכה יתחייב לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני וכן בכל דרישות הדין ,ורק מילוי כל הדרישות
ועמידה בהם יאפשרו את קבלת המערכת על ידי המזמין.

1.7

במסגרת השירותים יידרש המציע הזוכה לבצע ,על חשבונו ,בין היתר ,את העבודות הבאות:
( ) 1רישום הפרויקט בחברת חשמל בשני חלקים ,האחד במסגרת אסדרת גגות קטנים (אמת מידה
()2( 175ב) ברשות החשמל) בהספק  , KW 200וחלק שני בהספק  KW 500לצריכה עצמית
ומכירת עודפים בברירת מחדל
( ) 2ביצוע תכנון מפורט של המערכת והעמדתה במאגר קולחים רעננה כמפורט במפרט הטכני.
( ) 3קבלת אישור המזמין לתכנון המוצע על ידו וכן ביצוע השינויים הנדרשים במידה ויידרשו על ידי
הגורמים השונים הנדרשים על פי כל דין.
( ) 4ביצוע תיאום וקבלת האישורים/ההיתרים הנדרשים כדין להקמת המערכת מכל גוף ו/או רשות
שהיא.
( ) 5אספקה והקמה של המערכת במאגר קולחים רעננה.
( ) 6הרצה של המערכת עד קבלה לפי דרישות המפרט הטכני.

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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( ) 7הפעלה ותחזוקה של המערכת במאגר קולחים רעננה למשך תקופת תפעול בת שנתיים החל
ממועד הקבלה של כל שלב בנפרד.
( ) 8הפעלה ותחזוקה אופציונלית למשך שנה מתום תקופה התפעול בת השנתיים המחויבת כאמור
בסעיף  7לעיל ,לפי החלטת המזמין עם אפשרות הארכה שנתית עד לתקופה מצטברת נוספת
של  5שנים
1.8

אספקת והתקנת מערכת מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה כוללת בין
השאר את המרכיבים העיקריים הבאים:
( ) 1אי צף שיוקם בשני שלבים לנשיאת  2מערכי  ,PVכל אחד בהספק  KW 350בזרם ישיר
לביצוע בשני שלבים עוקבים:
א.

שלב א – לביצוע עם ההקמה כולל מערכת אחת בהספק ייצור  KWp 250עבור
אסדרת גגות קטנים ומערכת שניה  KWp 100לצריכה עצמית

ב.

שלב ב – אופציונלי לאחר סיום הרצה מוצלחת וקבלת הוראת אספקה נוספת
מהמזמין תוספת לצערכת אספקה עצמית בהספק ייצור KWp 350

( ) 2פאנלים  PVייעודיים להתקנה על מערכת צפה על מים לפי שלבי הביצוע כנ"ל
( ) 3ממירי זרם ישיר לחילופין להתקנה במבנה ייעודי
( ) 4לוחות חשמל בתוך מבנה קיים
( ) 5התחברות למערכת חשמל קיימת
( ) 6מערכת דיווח ביצועים מקוונת
( ) 7תכולה הקפית מלאה כמפורט במפרט הטכני של המכרז

2

תנאי סף
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף  -לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד
שלישי כלשהו בתנאי הסף ,גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע ,או עובד או קבלן משנה של
המציע ,או חברה שלובה במציע או קשורה למציע ,למעט המצוין במפורש בתנאי הסף.
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן ,ואלה התנאים:
 2.1למציע ניסיון בהקמה ,הפעלה ותחזוקה של מערכות  PVבמשך  3שנים לפחות עד  2019כולל.
 2.2המציע הקים מערכות פוטו-וולטאיות לפחות ב 3 -פרויקטים בישראל ,מתאריך  1.1.2015ועד מועד
הגשת המכרז ,ובהיקף ייצור חשמל זרם ישיר  350קילוואט לכל פרויקט.
משמעות המונח "הקים" היא כי המציע ,הקים את המערכת בעצמו וכי נכון למועד להגשת ההצעות
הציוד שהותקן סיים תקופת הרצה והפעלה של לפחות שנה שלמה מיום סיום התקנתו והפעלתו
והתקבל על ידי מזמין המערכת לשביעות רצונו.

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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לעניין סעיף זה – "מערכות פוטו-וולטאיות" פירושו מערכות הכוללות :פאנלים ,ממירי זרם ,התקנה
פיסית וחשמלית מלאה.
 2.3המציע הינו בעל מערך שירות התקנה ותחזוקה למערכות פוטו-וולטאיות ,הפועל בימי העבודה ,ובידיו
מלאי חלפים בישראל וצוות של לפחות  2עובדי המציע ,המיומנים לטיפול בתקלות במערכות פוטו-
וולטאיות (בתצהיר והסמכות מתאימות)
 2.4למציע מחזור כספי מינימאלי בסך  5,000,000ש"ח לפחות בכל אחת משלושת השנים 2016-2018
 2.5המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 2.6המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 2.7המציע השתתף בכנס מציעים וסיור באתר
 2.8המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.
 2.9במקרה של שותפות או תאגיד ,על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור רשמי המעיד על
שמו של המשתתף במכרז.
 2.10המציע חתם על תצהיר היעדר הרשעות קודמות (נספח ח')4
3

ערבות הצעה
 3.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי ,לטובת תאגיד מי
רעננה בע"מ על סך  150,000ש"ח חתומה כדין בנוסח המפורט בנספח ג' ("הערבות").
 3.2מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו.
 3.3תוקפה של הערבות יהא עד ליום  ;01.11.2020החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך
 6חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.
 3.4החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות
להשמיע את טענותיו:
( ) 1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
( ) 2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
( ) 3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
( ) 4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת
ההתקשרות של החברה עמו.
 3.5חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך על ידי הצדדים מראש עבור הנזקים שייגרמו
לתאגיד עקב האמור ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפיצויים
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר ,ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע השירותים על המציע ו/או
לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
 3.6מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לקבל הצעה ,על אף
פגם בנוסח הערבות ,אם שוכנע ,לפי שיקול דעתו ,כי התקיימו כל התנאים הבאים :א .לפגם אין
משמעות כלכלית של ממש; ב .הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות; ג .הפגם נגרם בשוגג
ובתום לב .המזמין י הא רשאי במקרה כזה ,אם מצא זאת לנחוץ ,לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או
תיקון לרבות מהבנק הערב.
 3.7אם הצעתו של המציע תדחה א ו תפסל ,תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה,
ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ( ) 3חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה .אם הצעתו תתקבל,
תשוחרר הערבות תוך שלושה ( )3ימים מיום שהמציע יחתום על ההסכם וימציא ערבות ביצוע להבטחת
מילוי התחייבויותיו בנוסח שבנספח ה' להסכם בגובה  10%מהיקף ההצעה (כולל מע"מ) ("ערבות
ביצוע").
 3.8מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  7ימים מיום שיידרש
לכך על ידי החברה ,תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה ,וזאת כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל זכות
אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע השירותים
על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
 3.9מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות ,בדרך של הגשת מספר ערבויות ,גם
אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה ,יהיה בגובה הערבות הנדרשת.
 3.10המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ,בין אם
בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות ,ובין אם לאחר מכן.
 3.11המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע הארכת הערבויות הנ"ל לתקופה נוספת .היה והמציע לא ייענה
לדרישה זו לפחות  7ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע ,יהיה המזמין רשאי לממש
את הערבות באופן מידי ,והמציע ייחשב כמי שחזר מהצעתו.
4

השתתפות בכנס מציעים
 4.1כנס מציעים יתקיים ביום רביעי  25.03.2020בשעה  11:00באתר הפרויקט – מאגר קולחים מט"ש
רעננה.
השתתפות המציע או נציג מטעמו בכנס המציעים הינה חובה .מודגש ,כי ועדת המכרזים לא תדון
בהצעה של מציע אשר לא יגיע לכנס המציעים.
 4.2מודגש ,כי לא יהיה תוקף מחייב לכל מידע בקשר לתנאי מכרז אשר התקבל במהלך הכנס ,ולמציע לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו ,אלא אם כן הוא ניתן לאחר
מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם מטעם החברה.

5

המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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להלן פירוט המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
 5.1כל מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים ,מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפי המכרז ,ככל
שנשלחו ,חתומים על ידי המציע בכל עמוד.
 5.2אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 5.3אישור עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו.
 5.4במקרה של תאגיד ,העתק תעודת ההתאגדות של המציע ,לרבות דו"ח מרשם החברות .בנוסף על המציע
לצרף אישור עו"ד ,לפיו התאגיד הינו תאגיד פעיל וקיים ועל היותם של החותמים בשם התאגיד על
מסמכי המכרז מורשה החתימה של התאגיד ,כך שחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין בנוסח
המצורף בהצהרת המציע (נספח א').
 5.5אם המציע הינו יחיד ,יחתום המציע תוך ציון שמו ,מס' תעודת הזהות ,כתובתו וחתימתו.
 5.6אם המציע הינו שותפות ,יחתמו השותפים הזכאים לחתום בשם השותפות ,בצירוף ייפוי כוח או
הוכחה אחרת מאושרת על ידי עורך דין המעידה על זכותם לחתום בשם השותפים וירשמו בגוף ההצעה
את שמות וכתובת יתר השותפים.
 5.7אישור על שם המציע מקורי  /נאמן למקור תקף בדבר ניכוי מס במקור.
 5.8אישור על שם המציע מקורי  /נאמן למקור תקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס) ,תשל"ו – .1976
 5.9מסמך תכולת המעטפה בנוסח המצוי בטופס .1
 5.10אישור של פרטי המציע והצהרתו כמפורט בנספח א'.
 5.11תצהיר בנושא שכר מינימום והעסקת עובדים זרים ,כמפורט בנספח ב'.
 5.12ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח נספח ג'.
 5.13מס מך שיפרט את ניסיונו של המציע בהתאם למפורט בדרישות תנאי הסף שבסעיף  2.1לרבות פירוט
של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר כמפורט בנספח ד' ,1וכן מסמכים ,אישורים ,המלצות ואסמכתאות
לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.
 5.14תצהיר המעיד כי המציע הנו בעל מערך שירות התקנה ותחזוקה למערכות פוטו-וולטאית ,הפועל בימי
העבודה ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים של המציע מיומן לטיפול בתקלות בהתאם למפורט
בדרישות תנאי הסף שבסעיף  2.2בנוסח נספח ד'.2
 5.15אישור רו"ח בדבר מחזור כספי מינימאלי כנדרש בהתאם למפורט בדרישות תנאי הסף שבסעיף .2.3
 5.16הגשה טכנית והתחייבות לפרמטרים לצורך קביעת הציון האיכותי בהתאם לנספח ה'.
 5.17התחייבות לעמידה בתנאי המכרז בהתאם לנספח ו'.
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 5.18אישור הבנת תנאי המכרז בהתאם לנספח ז'.
 5.19הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-בנוסח המצ"ב כנספח ח' 1וכנספח ח'.2
5.20
ח'.3

הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-בנוסח המצ"ב כנספח

 5.21תצהיר המעיד כי המציע מפעיל מערך שירות והתקנה ,הפועל בימי העבודה ,למערכות  PVהמוצעות
במסגרת הצעתו ,ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים של מערך השירות מיומן לטיפול בתקלות
וקבל הכשרה מתאימה מיצרן מערכות ה PV -בנוסח ד'2
 5.22תצהיר היעדר הרשעות  -כפי שמופיע בנספח ח'4
 5.23פרוטוקול כנס מציעים ואישור כי המציע השתתף בסיור ככל וזה נמסר על ידי המזמין.
 5.24הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,יהא המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לפסול אותה מטעם זה בלבד
או למחול על הפגם ,או לאפשר השלמות והבהרות ,על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים .על המציע
לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס
הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה .ככל שאין התאמה במספר המזהה ,יצרף אישור/הסבר
מהרשויות המוסמכות לכך.
 5.25התאגיד ייתן עדיפות לתוצרת הארץ כאמור וכקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת
תוצרת הארץ) ,התשנ"ה –  , 1995לפיכך כתנאי לקבלת ההעדפה כאמור ,על המציע לצרף
להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה,
ולעניין העדפה של טובין מאזור עוטף עזה ,הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור
עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות התקנות הנ"ל.
6

אישור הבנת תנאי המכרז
 6.1כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל מתן
השירותים.
 6.2המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קרא והבין אותם ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם
ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח האישורים מצורף כנספח ו' וכנספח ז' לתנאי המכרז.

7

בקשת הבהרות ושינויים למסמכי המכרז
 7.1בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות ,תגבר ההוראה
המיטיבה עם החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .בכל מקרה נדרש הספק להודיע לחברה
על הסתירה ולקבל ממנה הנחיה לגבי ההוראה הגוברת.
 7.2המציעים רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז ,בבקשה בכתב אשר תופנה ל נעמה קדמי
– אחראית רכש והתקשרויות בדוא"ל  ,naamak@mei-raanana.co.ilשתוגש עד לא יאוחר מיום
 07.04.2020בשעה . 14:00
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 7.3החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה .תשובת
החברה לשאלות ההבהרה תינתן באתר החברה ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .מובהר ,כי
לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי המכרז אלא אם ניתנה על ידה כאמור.
 7.4החברה תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה בדוא"ל לכתובות שיינתנו ע"י המציעים בסיור
הקבלנים בלבד ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת:
ֹֹ"( mei-raanana.co.ilאתר האינטרנט של החברה") .ובאחריות המציעים לוודא ולהתעדכן
בפרסומי התשובות וההבהרות למסמכי המכרז כאמור עד למועד הגשת ההצעות.
 7.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית שלא להתייחס לפניות ו/או השגות ,כולן או
חלקן ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי; לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך
הגשת ההצעות ,יראו בכך דחיית פניית המציע.
 7.6כל מציע שלא יפנה לחברה כאמור בסעיף זה לעיל ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ,אי
בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב במסמכי המכרז.
8

השתתפות במכרז
 8.1כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי החברה ,החל
מיום  17.03.2020ועד ליום  26.04.2020בין השעות  09:00עד  ,15:00או באתר האינטרנט של החברה.
מובהר כי לא ניתן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה .ההצעה
תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שנמסרו על ידי תאגיד מי רעננה.
 8.2כל הבהרה ,שינוי או עדכון שיופץ במסגרת המכרז ,יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז
המצויים במחלקת מכרזים ובאתר האינטרנט ,באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת ,במסמכי המכרז
וכן בכל הבהרה ,שינוי ועדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

9

הצעת המחיר ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע
הצעת המחיר:
 .9.1על המציע למלא בנספח י' את הצעת המחיר הבאה:
המחיר המוצע על ידי המציע לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו -
וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה בהתאם למפרט המצורף למסמכי המכרז ("הצעת המחיר
לאספקה") .הצעת המחיר במכרז הינה עבור תכולת שלב א' בלבד כמוגדר במפרט הטכני .המחיר
עבור שלב ב' האופציונאלי ייקבע מראש לפי  86%מההצעה לשלב א' .המחיר עבור כל תקופת תפעול
ותחזוקה מעבר לשנתיים הכלולות בשלבים א' וב' הינו ( ₪ 75,000לא כולל מע"מ)לשנה .מובהר כי
על הקבלן לכלכל את הצעתו בהתאם לתנאים אלו ,ובעצם הגשת הצעתו למכרז הוא מאשר כי התחשב
בשיטת התמחור הנ"ל בהצעה לשלב א' .המחירים לשירותים האופציונליים צמודים למדד המחירים
לצרכן לפי המדד במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .9.2בעת מילוי הצעת המחיר על המציע לנקוב במחיר בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.
המחיר הנקוב בהצעת המציע הינו סופי ולא יתווספו אליו הפרשי הצמדה ו/או ריבית
מכל סוג שהוא וזאת ,אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות ,מכל סיבה שהיא ,מלבד המפורט
בהסכם.
.9.3

בהגשת הצעתו מצהיר המציע ,כי המחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע מלא של על
הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ,ובכלל זה כל העבודות ,הציוד,
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החומרים ,חומרי העזר ,כוח האדם ,עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל
הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז .ההצעה למכרז הינה על בסיס פאושלי הכולל את כל
סעיפי התכולה המתוארים במפרט הטכני וכלל הפעולות והחומרים הנדרשים כדי לבצעם ,ולא תהיה
לקבלן כל עילה לדרישת תוספת תשלום למחיר המוצע.
 .9.4הצעת המחיר ,בנוסח המצוי בנספח י' תוכנס לתוך מעטפה סגורה נפרדת בתוך מעטפת הצעת
המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות ("מכרז דו שלבי").
 .9.5שקלול ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה :
( ) 1מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל ( )Cהגבוה ביותר ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין ,לפי כל דין ,לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל
הצעה בלתי סבירה ,או שלא לקבל כל הצעה שהיא.
( ) 2משקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ( )Aיהא  50%מתוך הציון הסופי ,ומשקלו של הרכיב הכספי
בהצעה ( )Rיהא  50%מתוך הציון הסופי.
 .9.6בחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ( )Aתעשה לפי אמות מידה ראשיות אלה:

מס .קריטריון
1

2

3

ניקוד מרבי

ניסיון קודם באספקת מערכות  PVגדולות מ KW 700זרם ישיר על פי המדרג
הבא:


אספקה של מערכת אחת מעל הנדרש – 10%



אספקה של  2מערכות מעל הנדרש – 20%



אספקה של  3ויותר מערכות מעל הנדרש – 30%

ניסיון קודם באספקת מערכת  PVצפה על גוף מים על פי המדרג הבא:


מערכת עד  KW 100זרם ישיר 5%



מערכת מעל  KW 100זרם ישיר 10%



מערכת מעל  KW 250זרם ישיר 15%



שתי מערכות צפות כאשר אחת לפחות מעל  KW 100זרם ישר 20%

התחייבות המציע לתפוקת חשמל בשנה הראשונה לפי המפורט בנספח ה'  ,ציון
יחסי:


התפוקה הגבוהה תקבל 50%



ציון כל הצעה אחרת יהיה לפי יחס התפוקה המוצעת אל התפוקה
הגבוהה מוכפל 50%

סה"כ ציון הרכיב האיכותי

30%

20%

50%

100%

 .9.7דרישת סף איכות מינימאלי  -הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ 65%-מתוך
 100%לא תתקבל .על אף האמור ,במקרים מיוחדים ,יהא המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו
חלק א :הזמנה להציע הצעות
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המקצועי והבלעדי ,לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור ,וזאת בהתחשב בנתונים
הבאים :גובה הציון של אותה הצעה ,מספר המציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי
הנדרש תחת אמת מידה זו ,פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים הכולל ,יתרונות
מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה .אין באמור כדי להוות רשימה סגורה.
 .9.8שקלול הציון הסופי ( : ) C
הציון הסופי של כל הצעה ( )iיחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי –בהתאם לנוסחה
הבאה:
Ci = 0.5(R1/Ri) + 0.5Ai
מקרא :
 = R1הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז.
 = Riהצעת המחיר של מציע .i
 = Aiציון איכות.
אופן קביעת המציע הזוכה
.9.9
( ) 1לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,ולאחר שתפתחנה ההצעות (למעט ההצעות הכספיות)
בפתיחה פומבית אליה יוזמנו המציעים ,יבחן המזמין ו/או מי מטעמו את ההצעות שהוגשו לתיבת
המכרזים על מנת לוודא כי הן עומדות במלוא תנאי הסף.
( ) 2בשלב השני תערך בחינה וניקוד האיכות של ההצעות.
( ) 3בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות ,ויקבע הציון הסופי של כל הצעה.
( ) 4בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה ,רשאי המזמין להתחשב ,בין היתר ,באמות המידה
ו/או בחלק מבין אמות המידה ,המעניקות את מירב היתרונות למזמין לבחירת ההצעה הזוכה
במכרז ,והמפורטות בתקנה ( 22א) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג – .1993
( ) 5המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.
( ) 6הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם
המצורף על נספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.
( ) 7המזמין רשאי ,אך לא חייב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל מציע  -לאחר הגשת הצעה –
כל הוכחה שי ראה לנכון ,בדבר ניסיונו ,מומחיותו ,מיומנותו וכישוריו ליתן שירותים מהסוג ובהיקף
של השירותים נשוא המכרז ,וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית
של המציע ,ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע להנחת
דעתו .כמו כן המזמין רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת כושרו של המציע
לבצע את ההסכם נשוא המכרז וכן את ניסיונו של המזמין עם אותו מציע בעבר .בנוסף ,רשאי
המזמין לבצע סיור בבית העסק של המציע לשם התרשמות וזאת בתיאום מראש עם המציע.
( ) 8המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן
שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו ,וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו
חלק א :הזמנה להציע הצעות
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הקודם בתחום נשוא מכרז זה ,ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא
המידע להנחת דעתו.
( ) 9להסרת ספק מובהר בזאת ,כי המזמין יהיה רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות
הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע ,והן ביחס לכל אדם או גוף אחר ,ולא תהא מוטלת עליו
כל חובה ,בכל שלב שהוא ,לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות ,ו/או את זהות
מוסרי המידע ,למציע הרלוונטי ,או לכל מציע אחר ,וזאת ,בין היתר ,לאור הצורך לשמור על אמינות
המידע המתקבל ,ושמירת זכויות מוסרי המידע ,והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת
הצעתו.
( ) 10המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לתנאי המכרז ,באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי
סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
( ) 11המזמין יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה ,לנהל משא ומתן עם המציע או כל המציעים ולבוא
בדברים עם כל מציע אודות הצעתו ,לרבות השלמת פרטים חסרים או הבהרות לפרטים קיימים או
כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה.
.10

כללי הגשת ההצעות

 10.1התאמה לתנאי המכרז
( ) 1ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז .החברה תהא רשאית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התניה ,הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי
המכרז.
( ) 2על אף האמור לעיל ,כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם ,או כל הסתייגות
ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה ויביא לפסילת ההצעה.
( ) 3על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים
הנדרשים.
( ) 4בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים ,לצורך הבהרה ,פירוט נוסף
ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית
של הצעתו.
 10.2הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה
ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשה
החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד ,ככל שהדבר נדרש בכל טופס
ומסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבות .יש לצרף טופס אישור זכויות חתימה בנוסח
המצורף בנספח ט'.
חלק א :הזמנה להציע הצעות
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 10.3הגשת ההצעות
( ) 1המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים בטופס מס'  ,1תכולת מעטפת הצעה ,המצורף
למכרז זה.
( ) 2המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  1ויצרף את הטופס להצעה.
( ) 3ההצעה החתומה תוגש בשני ( ) 2עותקים במעטפה סגורה עליה יירשם :הצעה למכרז מספר
 007/2020ושם המכרז (כפי שהוגדר בסעיף  10לעיל).
( ) 4המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,לא יאוחר מיום שני  27.04.2020בשעה
.12:00
ההצעות שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר המועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע
כמות שהן.
.11

עותק הצעה מושחר
 11.1בנוסף על האמור בסעיף  10.3ס"ק  3לעיל ,רשאי המציע להגיש עותק אחד נוסף של ההצעה שבו
הושחר המידע שהמציע רואה בו מידע סודי ,שלדעת המציע הוא מהווה סוד מסחרי או מקצועי
שאין לגלותו למציעים האחרים .עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".
 11.2החברה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע .למען הסדר הטוב מובהר בזאת,
כי ככל שהחברה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין
לגלותו ,תודיע החברה למציע ,לפני גילוי המידע ,על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות
בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של  48שעות כדי לערער על החלטה זו.
 11.3למען הסר ספק ,במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף  11.1לעיל ,תהא החברה
רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

12

13

תוקף ההצעה
12.1

ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה עד ליום  6חודשים מיום פתיחת מעטפות ההצעה.

12.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,אחת או יותר.

בקשת הבהרות
13.1

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם
המצורף על נספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

חלק א :הזמנה להציע הצעות
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13.2

החברה תהא רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או
בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן,
לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.

13.3

המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה החברה
בפנייתה ,לפי כתובת החברה .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה .

13.4

החברה רשאית להזמין את המציעים (או מי מהם) להציג בפניה באופן פרונטאלי את ההצעה
ולקבל הבהרות לגביה.

13.5

במקרה שמציע לא יעביר לחברה נתונים ,מסמכים או הבהרות כאמור ,תהיה החברה רשאית
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול הצעה מסיבה זו בלבד.

חתימת ההסכם והשבת ערבות המכרז
14.1

תוך  7ימים ממועד ההודעה על הזכייה ,יחתום המציע הזוכה על ההסכם (בנוסח המצורף
כנספח יא' למכרז) וימסור לחברה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט
בהסכם.

14.2

ערבות המכרז תוחזר למציעים ,מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה.

14.3

החברה תהיה רשאית לממש את הערבות שהעמיד מי מהמציעים ,לרבות המציע הזוכה ,בכל
מקרה כמפורט בסעיף  16.5להלן ,והמציעים יהיו מנועים מלהשמיע כל טענה כנגד המימוש.

שמירת זכויות
15.1

החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.

15.2

ה כמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אמדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את החברה.

15.3

החליטה החברה כאמור לעיל ,לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בהנחה המוצעת ו/או
לתביעת פיצוי מצד המציע.

15.4

החברה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שיש בה פער משמעותי בינה לבין האומדן
של המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

15.5

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

15.6

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים  ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא
לשביעות רצונה ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

תנאים כלליים

חלק א :הזמנה להציע הצעות
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16.1

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,ביותר מהצעה אחת.

16.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול על הסף מציעים אשר
היה לה ,או לעיריית רעננה או לתאגיד המים וה ביוב אחר או לגורם ממשלתי או עירוני אחר
(לרבות חברות ממשלתיות ,עיריות וחברות עירוניות) ,ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור
עמו ,בין היתר ,אם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה ,לרבות העדר עמידה בלוחות
זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם .החברה רואה בהגשת
ההצעה על ידי המציע ,הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.

16.3

מבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין ,החברה תהא רשאית לדחות הצעה במקרה בו היא סבורה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז ,אולם היא רשאית גם
למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעות.

16.4

ערבות המכרז תוחזר למציעים ,מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה .החברה תהא
רשאית לממש את הערבות ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק ,אחרי שנתנה למציע
הזדמנות להשמיע את טענותיו ,בכל מקרה בו המציע:

16.5

נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או

16.6

מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או

16.7

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; או

16.8

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.

16.9

החברה רשאית ,בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם ,וזאת בין ביוזמתה ובין
בתשובה לבקשות המציעים כאמור בסעיף ( 13בקשה להבהרות) או סעיף ( 4כנס
המציעים) .שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט
ו/או שתופץ למציעים .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 16.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה ,לחברה תהיה שמורה הזכות:
16.10.1

שלא לבחור בהצעה כלשהי.

16.10.2

לדחות את כל או חלק מההצעות.

16.10.3

שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

16.10.4

לפסול הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים ,אם יוכח לכאורה קשר כזה.

16.10.5

לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.

חלק א :הזמנה להציע הצעות
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 16.10.6לשנות את תנאי המכרז ,וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או במהלכם או
לבטל אותו בכל עת.
 16.10.7לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם ,לרבות האפשרות שלא לנהל משא
ומתן כאמור.
 16.10.8לשקול כל שיקול רלוונטי ,לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף
לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה ,לרבות המציע
שיזכה בו ,כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.
 16.10.9במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה ,או במקרה בו תיוותר הצעה יחידה לדיון
בפני ועדת המכרזים של החברה ,החברה תהא רשאית לבחור באותה הצעה יחידה
כהצעה זוכה ,או לחילופין תהא רשאית להחליט על ביטול המכרז ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
16.11

החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג
כל הצעה כאמור ,וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט בסעיף  12לעיל ,ובמידה
וההתקשרות עם המציע שייבחר כזוכה לא תצא אל הפועל או תבוטל ,מכל סיבה שהיא,
החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג או כל הצעה
שהיא.

16.12

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה ,הינו ,בין היתר,
המצאת נספח קיום הביטוחים (נספח ג' ( )1( )2בנוסחו המקורי כנדרש בהסכם כשהוא חתום
כדין על ידי מבטחי הספק וחתימת החברה על ההסכם.

16.13

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם
לכל דין.

16.14

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין
הוצאות אלה.
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מכרז מס' 007/2020
טופס  - 1תכולת מעטפת הצעה
 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".
 המציע יכין עותק נוסף של טופס .1
 המציע יכניס את טופס  1המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה.
 העתק חתום של טופס  ,1ישמש למציע כאישור על הפקדת הצעתו בתיבת המכרזים של החברה.
רשימת נספחים לתכולת מעטפת ההצעה
ביקורת
המציע

שם הנספח

תיאור הנספח

נספח א

פרטי המציע והצהרתו.

נספח ב

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים; תצהיר בדבר העסקת
עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום; הצהרה לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-

נספח ג

נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז.

נספח ד

הוכחת ניסיון המציע.
נספח ד – 1ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי הסף .2.1
נספח ד – 2תצהיר על מערך שירות למערכת המוצעת בהתאם לדרישות תנאי
הסף  2.2לרבות תלושי שכר  +תיעוד של רישיונות והסמכות העובדים.
נספח ד – 4נספח התחייבות בנושא ניסיון מתן שרותי אחזקה

נספח ה

הגשה טכנית והתחייבות לפרמטרים.

נספח ו

התחייבות לעמידה בתנאי המכרז.

נספח ז

אישור הבנת תנאי המכרז.

נספח ח

נספח ח' - 1הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
נספח ח' - 2הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת
התקשרויות החברה

נספח ח'-3הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
1998
נספח ח' – 4תצהיר בדבר היעדר הרשעות
נספח ט

אישור זכויות החתימה.
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ביקורת
המציע

שם הנספח

תיאור הנספח

נספח י

ההצעה הכספית של המציע (הנספח יוכנס למעטפה סגורה).

נספח יא

ההסכם.

1

אישור רו"ח בדבר מחזור כספי מינימאלי כנדרש בהתאם למפורט בדרישות
תנאי הסף שבסעיף ;2.3

2

תעודת התאגדות ומסמכי רשם החברות ,או תעודת עוסק מורשה המאשר
את האמור בסעיפי פרק  2לתנאי המכרז;

3

הערבויות בהתאם לדרישות סעיף  3לעיל (בנוסח המצורף בנספח ג');

4

אישור על השתתפות בכנס מציעים ,לעמידה בתנאי סעיף 4לעיל;

6

ההסכם  -כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע לרבות אישורי החתימה
הנדרשים בהסכם ,וכן צירוף עותק של מסמכי המכרז ומכתבי ההבהרה
כשהם חתומים על ידו;

נציג המציע:
חתימה:
תאריך:

חלק א :הזמנה להציע הצעות
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נספח א' – פרטי המציע והצהרתו
א.

פרטי המציע
שם מלא:

____________________________;

כתובת:

____________________________;

שם איש קשר

____________________________;

טלפון

____________________________;

פקסימיליה

____________________________;

כתובת דואר אלקטרוני

____________________________;

מספר עוסק מורשה

____________________________;

מספר החברה

____________________________;

פרטי חשבון הבנק

____________________________;

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:
דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

ב .הצהרת המציע
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהתייעצנו עם כל הגורמים
המקצועיים הנוגעים בדבר ,מתחייבים ומצהירים בזאת ,כדלקמן:
.1

הצעתנו הוגשה לאחר הבנה ובחינה מעמיקה של מסמכי המכרז ,אנו מסכימים לאמור בכל מסמכי המכרז
שבנדון .אנו מתחייבים ,כי לא נציג כל תביעות ,או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי
המכרז .אנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

.2

אנו עומדים בכל התנאים הנדר שים מן המציעים המשתתפים במכרז ,הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,לרבות תנאי המכרז וההסכם על נספחיו ,ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה שבנדון,
בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.

.3

הצעתנו מוגשת מבלי שנעשה כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים .למיטב ידיעתנו ,לא נעברה על ידנו כל
עבירה על חוקי מדינת ישראל ולא הושג כל יתרון בלתי הוגן באמצעים שאינם כשרים.

.4

הצעתנו זו הינה הצעה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,או שינוי ותהא תקפה למשך ( 6שישה) חודשים ,לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.5

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו ,מצ"ב למסמכי הצעתנו ערבות כנדרש במסמכי המכרז .קראנו בעיון
את תנאי מימוש הערבות והבנו את מכלול המקרים ,אשר במהלכם עלולה הערבות להיות בת מימוש.
חלק א :הזמנה להציע הצעות
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.6

אנו מבינים ,כי המזמין ונציגיו המוסמכים יהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם
משום התקשרות מחייבת בינינו לביניכם.

.7

ביטוחי המציע:
7.1
7.2

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן:
"דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ,בהתאמה).
הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ( )1זה לעיל ולהלן ,לרבות בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם ההתקשרות (להלן" :ההסכם") ,סעיף " 8ביטוחי הקבלן" ובנספחים ג' ( )1( )2נספח
אישור קיום ביטוחים (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,נספח ג' ( )2( )2להסכם "הצהרת פטור מאחריות
לנזקים" (להלן" :הצהרת פטור מאחריות").
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת
מהות העבודות ו/או השירותים (להלן" :העבודות") לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן ומצהיר בזאת
כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין לא
7.4
יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את:
 7.4.1נספח ג' ( )1( )2להסכם "אישור ביטוחי הקבלן" כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן.
 7.4.2נספח ג' ( )2( )2להסכם "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים" ,כשהיא חתומה כדין על ידי
הקבלן.
בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן נספח ג' ( )1( )2החתום כאמור ,מתחייב הקבלן כי בכפוף לקבלת
דרישה בכתב מהמזמין (להלן" :הדרישה") ימציא לו הקבלן בתוך ( 14ארבע עשרה) ימים ממועד קבלת
הדרישה ,העתקים מתוספות עדכון לפוליסות הביטוח הנדרשות (להלן" :מסמכי הביטוח").
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות
הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.
מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או
דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן ,המזמין יתעלם מהן והנוסח
המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח ,לרבות
נספח ג' ( )2( )2הצהרה על מתן פטור מאחריות חתומה כדין על ידי המציע ,המזמין יהיה רשאי למנוע
ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.8לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח,
כאמור בסעיף  1.8לעיל ,יהא המזמין רשאי לראות במציע (הקבלן) כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל
את זכייתו של המציע (הקבלן) במכרז.
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה
וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי
הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

במידה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים ,כי בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד ההודעה על הזכייה ,נחתום על מסמכי
חלק א :הזמנה להציע הצעות
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ההסכם ונפקיד בידכם את ערבות הביצוע ,ואישור קיום ביטוחים (נספח ג' ( ))2בנוסחו המקורי ,חתום כדין על
ידי מבטחינו כנדרש בהסכם.
9

עד המצאת ערבות הביצוע בהתאם להסכם ,תשמש הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז להבטחת כל
התחייבויותינו על פי המכרז.

 10היה ומסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז
תוגש לגביה לידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש .אין ולא תהא לנו כל
דרישה ו/או תביעה לגבי סעיף זה והוא מוסכם עלינו.
 11הצעתנו הינה בגד ר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע ובשמו מוגשת ההצעה ,ואנו זכאים לחתום
בשם המציע על הצעה זו ,ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 12אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

חתימת המציע
(חתימת מורשה החתימה מטעם המציע +
חותמת המציע)

כתובת

תאריך

מספר טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
ו-
מספר______________
ת.ז.
נושא/ת
מר/גב'_______________
מר/גב'________________ נושא/ת.ז .מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/
הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה /יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה בפני.
אני מאשר כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות
של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו ,וכי חתימת ה" ה המפורטים לעיל מחייבת
את המציע.
_______________ ,עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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מי רעננה

אישור עו"ד בדבר פרטי המציע
לכבוד
מי רעננה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון( __________________________ :שם המציע)
כעורך דינו של המציע שבנדון ("המציע") ,הריני לאשר בזאת ,כדלקמן:
.1

שמו המלא של המציע:

.2

מס' ח.פ .של המציע:

.3

שמות בעלי המניות של המציע:

.4

שמות המנהלים של המציע:

.5

שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע:

.6

הרכב החתימות הדרוש על מנת לחייב את המציע:

אני הח"מ ,עוה"ד של ______________ מס' ח.פ ______________ ("המציע") ,מאשר את נכונות המידע
המופיע במסמך זה וכי הגשת הצעה במסגרת מכרז פומבי  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן
לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה ("המכרז") ,ביצוע העבודות נשוא המכרז והתקשרות
המציע בהסכם לביצועה הינה במסגרת סמכויות המציע ,בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ,להסכמים
שהמציע הינו צד להם ,ועל פי כל דין.

____________ ,עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

תאריך
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נספח ב'

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים
אני /אנו הח"מ _________________ ,נושא/ת ת.ז .מספר_______________ ו -נושא/ת ת.ז.
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני/אנו בעל/י השליטה ב_______________ ח.פ"( ________________ .המציע") ,המכהן /מכהנים
כמנהל המציע ומוסמך /ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם במסגרת מכרז פומבי 007/2020
לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה
("המכרז").
"בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א – .1981
 .2אני/אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע
מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים לענף  ,לרבות חוקי העבודה להלן:
א.

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1959

ב.

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – .1951

ג.

חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1976

ד.

חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1951

ה.

חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1954

ו.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – .1996

ז.

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953

ח.

חוק החניכות ,תשי"ג – .1953

ט.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – .1949

י.

חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958

יא .חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – .1963
יב.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – .1995

יג.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב – .2002

 .3כמו כן ,אני/אנו מצהיר/ים ,כי בשלוש השנים האחרונות המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות
אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה
המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף .וכי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התמ"ת לא קנס את המציע ,בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י
השליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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להגשת הצעות למכרז.
או
כמו כן ,אני/אנו מצהיר/ים ,כי בשלוש השנים האחרונות המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות
אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה
המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף.
יש לצרף תצהיר בכתב בו יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע ,בעל/י השליטה במציע ו/או חברות
אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע ,וכן כל הקנסות שהושתו על
מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ,בגין ההפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים
האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
[יש למחוק את הסעיף המיותר].
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור ,או
העדרם.
 .4זהו שמי/שמנו ,וזו חתימתי/חתימתנו ,ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.
תאריך

שם פרטי ושם משפחה

מספר תעודת זהות

תפקיד אצל המציע

כתובת

חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -
מר/גב'________________ נושא/ת.ז .מספר________________ ולאחר שהזהרתיו /הזהרתי
אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/
יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה בפני.
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על
תצהיר זה בשם המציע וחתימתו /חתימתם מחייבת את המציע.
_______________ ,עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

23/41
מכרז כולל ביטוח  - 007-2020חלק המכרז -
פוטו וולתאים -סופי

מכרז  PVצף במאגר קולחים

מי רעננה

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני /אנו הח"מ ________________ ,נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -נושא/ת ת.ז.
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים
לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה /נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני בעל הזיקה במציע ________________ ח.פ"( ________________.המציע" ו/או "הקבלן"),
המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם מכרז פומבי  007/2020לתכנון,
הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה
("המכרז").
 .2ההגדרות והמונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ,1976
שחלקן מובאות להלן:
א.

"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התמ"א – ;1981

ב.

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
)1

חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן;

)2

אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
 .iבעל השליטה בו;
 .iiחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
הקבלן ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;

 .iiiמי שאחראי מטעם הקבלן לתשלום שכר עבודה;
 )3אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט בקבלן;
.i

"הורשע" – בעבירה -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון
תשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002

.ii

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א – ;1991

.iii

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ;1987

.iv

"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים ,או לפי חוק שכר מינימום;

.v

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני אדם;

 .3אני /אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל הזיקה במציע ,מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן בסעיף
זה:
א.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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מי רעננה

שקדמה למועד חתימת התצהיר.
ב.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים
זרים ,אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[יש למחוק את המיותר].
 .4אני/אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל הזיקה במציע ,מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן בסעיף
זה:
א.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

ב.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת
תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

ג.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע ו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[יש למחוק את המיותר].
 .5זהו שמי/שמנו ,וזו חתימתי/חתימתנו ,ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.

תאריך

חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -
מר/גב'________________ נושא/ת.ז .מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/
הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה /יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה בפני.
מר/גב'_________________ ומר /גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על
תצהיר זה בשם המציע וחתימתו /חתימתם מחייבת את המציע.
___________ ____ ,עו"ד

נספח ג'
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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לכבוד
מי רעננה בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ____________
.1

.2

.3
.4

.5
.6

על פי בקשת __________________ ח.פ/.ת.ז( _______________ .להלן" :החייב") בקשר עם
מכרז מס'  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף
במאגר קולחים רעננה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם עד לסך כולל
השווה ל( ₪ 150,000 -במילים :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) בלבד (להלן" :הסכום היסודי"),
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד ") ,בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ,לבין המדד
שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט הערבות לא יפחת מהסכום
היסודי.
סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך ( 10עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב
וזאת ללא כל תנאי ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת החייב.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל ,יכול שתהיה לשיעורין
והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה
על סכום הערבות.
לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל.
לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________.
שכתובתו.____________________________________________________ :
דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה ,לא תחשב כדרישה על פי תנאי ערבותנו זו ,ולא תענה.

בכבוד רב,
בנק ______________
סניף _____________

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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נספח ד'1

פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע בהתאם לנדרש תנאי סף 2.1
פירוט מערכות פוטו-וולטאיות שהמציע הקים לפחות ב 3 -פרויקטים בישראל ,מתאריך  1.1.2014ועד מועד
הגשת המכרז ,ובהיקף ייצור חשמל זרם ישיר  700קילוואט לכל פרויקט.
משמעות המונח "הקים" היא כי המציע ,הקים את המערכת בעצמו וכי נכון למועד להגשת ההצעות הציוד
שהותקן סיים תקופת הרצה והפעלה של לפחות שנה שלמה מיום סיום התקנתו והפעלתו והתקבל על ידי
מזמין המערכת לשביעות רצונו.
לעניין סעיף זה – "מערכות פוטו-וולטאיות" פירושו ,פאנלים ,ממירי זרם ,התקנה פיסית וחשמלית מלאה.
תיאור כללי של הציוד מועד סיום
הקמה
שסופק
וקבלת
אישור
המזמין

שם הלקוח

שם איש
הקשר של
הלקוח
ותפקידו

מס' טלפון
איש הקשר

.1
.2
.3
.4
.5
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

חתימה וחותמת המציע:
שם המציע:
תפקיד המציע:
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס'
___________ /המוכר/ת/ים לי אישית ,וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה
המשפטית של חתימתם.
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה
זו ולמסמכי המכרז לפי כל דין.
_______________
שם עורך הדין

_____________________ ___________
מס' רישיון
כתובת

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

_____________
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נספח ד'2

תצהיר על מערך שרות כמפורט בתנאי סף 2.2
אני הח"מ _________________ ,בעל/ת ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
אני מנהלה של חברת _________________ בע"מ ח.פ"( ______________ .המציע") ומוסמך מטעמה
ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז מס'  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן
לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה.
 .1המציע מפעיל מוקד שירות טלפוני הודעות וטיפול בתקלות ,המוקד זמין בימי העבודה בין השעות
 ,07:00-19:00למציע מחלקת שירות וצוות עובדים לתיקון וטיפול בתקלות.
 .2חברת ______________מעסיקה לפחות  2עובדים (עובדי החברה) כטכנאי שרות למתן תמיכה טכנית
ואחזקה למתקני החברה אצל לקוחותיה.
 .3המציע הינו בעל מערכת שירות ,התקנה ואחזקה למערכות .PV
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
תאריך

_______________
חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכר/ת לי באופן
אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
_________________
עו"ד (חתימה +חותמת)

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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נספח ה'

הגשה טכנית והתחייבות לפרמטרים
א .המסמכים הטכניים הנדרשים לצירוף ע"י המציע
במסגרת הצעתו המציע יגיש את המסמכים הטכניים הבאים:
.1
.2
.3
.4

מפרט יצרן פנל  PVמוצע
מפרט יצרן ממיר זרם מוצע
סימולציית הספק מיוצר בזרם ישר ע"י המערכת המוצעת על בסיס הרכיבים כנ"ל בפלט תוכנה
 PV Systבגרסתה העדכנית למועד פרסום המכרז
מפרט יצרן ציוד מודולרי אי צף מוצע להתקנת מערכת PV

ב .התחייבות המציע לפרמטרים בתפעול מערכת
לצורך ניקוד איכות המציע מצהיר ומתחייב על תפוקת המערכת בזרם חילופין אשר תימדד ביציאה מלוח
זרם חילופין כמתואר במפרט הטכני .התפוקה המוצהרת הינה לפי קוט"ש מדוד בפועל (כאשר ההספק
המותקן בזרם ישיר קבוע כמוגדר במכרז) .הבדיקה בפועל תיערך לאורך שנת הבדק כלומר במשך 12
חודשים רצופים מסיום ההרצה והתחלת תקופת התפעול.
כמו כן המציע מתחייב על תעריף אסדרת  PVצף על מאגרים שיושג באמצעות זכיינים לאסדרה זו ברשות
המים .לאחר זכיה במכרז המציע הזוכה יהיה אחראי לתיאום אישור וחיבור לחח"י בהתאם לאסדרה
המוצעת ורישום המונה בהתאם על שם המזמין.
מובהר כי ערכים אלו משמשים לחישוב ציון האיכות כמפורט במסמכי המכרז .על הקבלן הזוכה חלה
החבות לעמידה בערכים אלו והוא יהיה ערב לכך כספית באמצעות ערבויות המכרז ,הביצוע והבדק
בהתאם.
למילוי ע"י המציע:
פרמטר ההתחייבות

יחידות

ערך פרמטר (ימולא ע"י המציע)

תפוקת מערכת שנתית בפועל לפי קוט"ש\שנה
סימולציה PV Syst
בכבוד רב,

____________________________
חתימה וחותמת המציע
אישור

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________________ אשר חתמו על
טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.
______________________
שם עו"ד

מכרז מס' 007/2020

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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חתימה

29/41
מכרז כולל ביטוח  - 007-2020חלק המכרז -
פוטו וולתאים -סופי

מי רעננה
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נספח ו'  -התחייבות לעמידה בתנאי המכרז
תאריך________________ :
לכבוד
תאגיד מי רעננה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס'  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי)
צף במאגר קולחים רעננה
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון ,בין המצורפים ובין שאינם
מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1א נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו
בהם מעת לעת בכתב.
 .2א נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,כי ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע השירותים נשוא המכרז באופן מקצועי
וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע השירותים מבחינת
האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז
ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.
 .3הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז
במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל
מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא
במסגרת מכרז זה.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את השירותים המפורטים במסמכי המכרז,
בסך כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,לרבות ,בין השאר ,הסכם ההתקשרות
במסגרתו.
 .5הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או
כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים,
לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו
רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד תחילת השירותים.
 .6מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה,
חוזה המחייב אותנו.
 .7אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
הוצאות השירותים ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 .8להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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 .9אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת
ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו
על הצעה זו.

בכבוד רב,

____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________________ אשר חתמו על
טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.

______________________
שם עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

________________
חתימה
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מכרז מס' 007/2020
נספח ז'  -אישור הבנת תנאי המכרז
תאריך________________ :
לכבוד
תאגיד מי רעננה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס'  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי)
צף במאגר קולחים רעננה
הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את האמור בהם ,ובדקנו
בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן
השירותים ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים
או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים.
בכבוד רב,
____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________________ אשר חתמו על
טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.
________________
______________________
חתימה
שם רו"ח  /עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
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מכרז מס' 007/2020
נספח ח' - 1תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס,
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _____________ ,ת"ז _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

אני ("המתקשר") התקשרתי  /מעוניין להתקשר עם התאגיד – מי רעננה בע"מ ("התאגיד"),
בעסקה למכירת נכס או למתן שירות;
אני משמש כ______________ (תיאור תפקיד) ב______________ (שם חברה מלא)
("המתקשר") ,אשר התקשר/מעוניין להתקשר עם התאגיד – מי רעננה בע"מ ("התאגיד"),
בעסקה למכירת נכס או למתן שירות .הוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המתקשר ובשמו.

.1

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על-ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית (החזקה
של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה)  -גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע ("החזקה"" ,שליטה" ו" -אמצעי שליטה" – כמשמעם בחוק הבנקאות
(רישוי) ,תשמ"א ,)1981-לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז 1987-ו/או
לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א( 1991-לענין סעיף זה "הרשעה" – הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה
שנעברה אחרי יום  ,) 31.10.2002ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – במועד ההתקשרות עם
הרשות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.3

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________________
תאריך

_______________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________________ שכתובתי __________________ ,מאשר בזה כי
ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' ________________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי תעודת זהות מספר ____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

____________________
תאריך

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

_________________
עורך הדין
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נספח ח' - 2הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות החברה
בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הספק ("הספק") ומי
מטעמו ,מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ערך,
א.
במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה  -מי רעננה בע"מ
("החברה ") או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר
להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
ב.
ג.
ד.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.
כי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי התקשרות של החברה ו/או כל
הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

התעורר חשד סביר כי הספק או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור (בסעיף זה:
"הליך ההתקשרות ") ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות.
הספק מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו ,המעורבים
בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
________________________
הספק

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________________ שכתובתי __________________ ,מאשר בזה כי
ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' ________________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי תעודת זהות מספר ____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

____________________
תאריך

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

________________
עורך הדין
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נספח ח' 3הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

.1

הנני משמש כ________________ ב_______________________ ("המשתתף")
שם המשתתף
תפקיד
והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו* ביותר משתי
עבירות*;
לחילופין-
המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו* ביותר משתי עבירות* ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה" – כהגדרתם בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו;1976-

.3
.3.1

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח"( 1998-חוק שוויון זכויות") לא חלות על המשתתף;
לחילופין –

.3.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן;
 .3.2.1במידה והמשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,
המשתתף מצהיר ומתחייב כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
לחילופין-
 .3.2.2המשתתף מצהיר כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
בהתאם להוראות סעיף  3.2.1לעיל ,ואם קיבל הנחיות בעניין ,הוא גם פעל ליישומן.

*"מעסיק" – כהגדרתו בסעיף  9לחוק שוויון זכויות.
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף
 3.2זה לעיל ,למנכ"ל של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך
 30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
.4

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר

אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה
עליו בפני.
__________________
חותמת וחתימת עו"ד

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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נספח ח' - 4תצהיר העדר הרשעות
(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע או בעל השליטה כהגדרתו על שליטה"
מוגדר בסעיף  )9(32לפקודת מס הכנסה)
מכרז פומבי מס' 007/2020
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:

.1

(א)

אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).

(ב)

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית ,לא מתנהלים נגדו הליכים
פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,כולל עבירות עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297
(עבירות שוחד) לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977 -להלן" :חוק העונשין") ,או לפי סעיפים  383-393לחוק העונשין
(עבירות גניבה) ,או לפי סעיפים  414עד  438לחוק העונשין (עבירות מרמה ,סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי
לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה
מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב ,2001-כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות
הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכח חוקי עזר מקומיים
(להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה).

.2

(ג)

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין
במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

(ד)

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור ,מתחייב הח"מ
למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

צרופות
(א)

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

(ב)

לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל  50%ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך
זה.

(ג)

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים (1א)ו(1 -ב)
לעיל.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

_____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

______
תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

;

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
_________________
שם  +חתימה

_____________
תאריך

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.

______
תאריך
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מכרז מס' 007/2020

נספח ט'  -אישור זכויות חתימה
תאריך__________________ :
לכבוד
תאגיד מי רעננה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:
כי ה"ה _______________________________________________ החתום/ים על ההצעה שהוגשה
על ידי ________________________ ("המציע") ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס'
 ,007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי) צף במאגר
קולחים רעננה ,מוסמך /ים לחייב את המציע בחתימתו /ם בצירוף חותמת החברה.
בכבוד רב,
____________________
חתימת עו"ד/רו"ח המציע

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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מכרז  PVצף במאגר קולחים

מי רעננה

מכרז מס' 007/2020

נספח י'  -הצעת המציע
תאריך_______________ :
לכבוד
תאגיד מי רעננה בע"מ
א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  007/2020לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי)
צף במאגר קולחים רעננה
1

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו ,יהוו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה ,הסכם מחייב
בינינו.
במידה והצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים תוך  14יום ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא למשרדכם
ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף ,את אישור קיום הביטוחים (נספח ג' ())1( )2
כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו ,ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד ליום ___________
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים במכרז
נשוא הצעתנו זו בפרט.
כבטחון לקיום הצעתנו ,על כל פרטיה ונספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בנקאית ,ערוכה לפקודתכם בהתאם
לתנאי המכרז .סכום הערבות לקיום הצעתנו הוא ( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף ש"ח).
כתב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד בידיכם את העתקים מפוליסות הביטוח לרבות נספח ג' (,)1( )2
הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את אישור קיום הביטוחים (נספח ג' ( ))1( )2ו/או את המסמכים
האחרים הנזכרים בהסכם ,יראה הדבר כהפרה יסודית ,כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
התשל"א  ,1970 -ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע
ומוערך מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.
ידוע לנו ומקובל עלינו ,כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי הסכם מחייב ,הינו ,בין היתר,
המצאת אישור קיום הביטוחים (נספח ג' ( ))1( )2כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו  ,הערבויות והמסמכים
האחרים הנזכרים בהסכם וכן חתימת החברה על ההסכם.

6

הצעת המציע:
 6.1המחיר הפאושלי המוצע לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל ( PVפוטו-וולטאי)
צף במאגר קולחים רעננה על פי המפורט בתכולה במפרט הטכני הינו _____________ :ש"ח (ובמילים
______________________________________ש"ח ) לא כולל מע"מ עבור שלב א בלבד .המחיר
עבור שלב ב' האופציונאלי הינו  86%מההצעה הנ"ל לשלב א' .המחיר עבור כל תקופת תפעול ותחזוקה
מעבר לשנתיים הכלולות בשלבים א' וב' הינו ( 75,000לא כולל מע"מ) ₪לשנה .הננו מאשרים כי בהגשת
הצעתו למכרז התחשבנו בשיטת התמחור לשלבים האופציונליים ב' ותקופות התפעול כמפורט לעיל.
המחירים לשרותים האופציונליים צמודים למדד המחירים לצרכן לפי המדד במועד האחרון להגשת
הצעות למכרז.

2
3
4

5

 6.2יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים .כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת ההצעה,
אלא אם כן תמצא ועדת המכרזים לנכון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למחול על כך ,אם תשתכנע כי
השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.
בכבוד רב,
__________________________
חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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מכרז  PVצף במאגר קולחים

מי רעננה

חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ____________________________________________ ,אשר חתמו
על הצעה זו בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.

________________
תאריך

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי

_______________________
חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח
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מי רעננה

מכרז  PVצף במאגר קולחים

נספח יא' – ההסכם
מצורף

חלק א :הזמנה להציע הצעות
מרץ  - 2020סופי
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