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 להציע הצעות הזמנה

 AC)מסוג זוקה של עמדות טעינה חשמליות ותח הקמה, תפעוללאספקה, 

 רכב ברחבי העיר ירושליםכלי ל (DC -ו

 

למתן הצעות  אתמזמינה בז(, "המזמינה)להלן: "ירושלים בע"מ ב כלכליחברה לפיתוח  - עדן .1

רכב ברחבי העיר כלי ותחזוקה של עמדות טעינה חשמליות לתפעול  ,אספקה, הקמהשירותי 

 זוהסכם ההתקשרות המצורף להזמנה באשר יפורטו להלן והכל בהתאם לתנאים  ,ירושלים

 . ("השירותים" או "העבודות" )להלן:

ניתן , (מסמך ד') היצרןאישור  נוסחבצירוף , (לא נספחיול)להציע הצעות ההזמנה ך מסמ את .2

)תחת הלשונית:  jcdc.co.il-www.edenלהוריד מאתר האינטרנט של המזמינה בכתובת: 

כל מסמכי המכרז ( ו/או לעיין ב"טופס הרישום" -ו "אתר האינטרנטמכרזים"( )להלן: ""

)להלן:  בתיאום מראש)בית ארלדן(, ירושלים  4, קומה 31במשרדי המזמינה ברח' הנביאים 

 "(. משרדי המזמינה"

במשרדי המזמינה  1מסמך א'למכרז בנוסח מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש טופס רישום 

לפני אין מניעה לבצע את הרישום  להלן. 3עד למועד האחרון להרשמה למכרז, כמפורט בסעיף 

להשלים את למשרדי המזמינה וקפיד להגיע המציע להעל תחילת כנס המציעים, ואולם 

כנס השעה הקבועה לדהיינו לפני ) להלן 3בסעיף המועד האחרון הנקוב  בטרםהרישום 

לאחר הגשת טופס  .פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרותיפורטו בטופס . (המציעים

מציע אשר לא הרישום, יקבל המציע עותק, פיזי או דיגיטלי, של מסמכי המכרז המלאים. 

 .וכל להשתתף במכרזיכאמור לא במועד נרשם 

 להליך המכרז לוח זמנים

 הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן:לוח  .3

 5.11כמפורט בסעיף  ]חובה[מציעים  כנסמועד .1
רח' הנביאים  -המזמינה משרדי מקום מפגש:  .להלן

 )בית ארלדן(, ירושלים 4, קומה 31
 ה[]חובלרישום למכרז  מועד אחרון .2

 0012:בשעה   16.6.2020

   23.6.2020  הבהרה העברת שאלותל מועד אחרון

 2/20 מס'מכרז 
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 מועד אחרון להעברת טיוטת ערבות המכרז לאישור 
 28.6.2020 ה המזמינ

 מועד אחרון להגשת הצעות
 14:00בשעה   15.7.2020

 

גיש לההמזמינה רואה חשיבות עליונה בעמידה בלוחות הזמנים בהליך המכרזי. על המציעים 

 הצעותיהם בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולהקפיד על לוחות הזמנים. 

 מסמכי המכרז

  כוללים את המסמכים המפורטים להלן:מצורפים ו מכרזה מסמכי .4

 ;מסמך א' – הצעות הזמנה להציע .4.1

 ;1מסמך א' – טופס רישום למכרז .4.2

 ; מסמך ב' - הגשת הצעהטופס  .4.3

 ;מסמך ג' –והגשת דגמי עמדות  ניסיוןתצהיר להוכחת  .4.4

 ;'דמסמך  -יצרן מטעם המציע אישור  .4.5

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות  .4.6

 ;'המסמך  –לאנשים עם מוגבלות

 ;'ומסמך  –במציע אישור זכויות חתימה  .4.7

 ;'זמסמך  – ההצעה הכספית .4.8

 ;מסמך ח' – אישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות .4.9

 ;'טמסמך  -בעל מניות במציע התחייבות  טופס .4.10

 ;'מסמך י - ערבות המכרז נוסח .4.11

 , כולל הנספחים הבאים:"אמסמך י –ההסכם  .4.12

 "(.מסמכי המכרזמסמכי המכרז על נספחיהם )להלן: " - נספח א' .4.12.1

 .והימנעות מניגוד עניינים שמירה על סודיותל התחייבות – 'בנספח  .4.12.2

 .ביטוחיםקיום שור נוסח אינספח הוראות ביטוח ו – 'גנספח  .4.12.3

 .הביצוע והאחריות תיונוסח ערבו – 'דנספח  .4.12.4

 .צו התחלת עבודהנוסח  – 'הנספח  .4.12.5

 הקמה: טמפר – 'ונספח  .4.12.6

 ;טעינהאפיון עמדות מפרט  - 1נספח ו' .4.12.6.1

 ;ותשתיות מזינות לעמדות מפרט חשמל - 2ו'נספח  .4.12.6.2
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 ;ולוחות זמנים אישור עמדות הטעינה ותכנית העבודה - 3ו'נספח  .4.12.6.3

הנחיות רשות החשמל להתקנת עמדות טעינה לרכב  - 4ו'נספח  .4.12.6.4

 ;2019חשמלי יוני 

: הצהרת היבואן, 2019הנחיות רשות החשמל דצמבר  - 5ו'נספח  .4.12.6.5

 ;הצהרת היצרן, טופס בדיקת עמדת טעינה

אשר פורסמו  כ"א בנפרד( DC -ו CA) מסמכי הקול קורא - 6ו'נספח  .4.12.6.6

  .על ידי משרד האנרגיה

  .SLAנספח  ירות ותחזוקה, כולל, שתפעולמפרט  – 'זנספח  .4.12.7

 ".מסמכי המכרז" -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 

 סף להשתתפות מכרז-תנאי

 הצעה במכרז זה:להגיש  רשאיהסף המפורטים להלן, -כל תנאיהעומד ב מציערק  .5

 . "(עוסק)להלן: " 1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ועוסק, כהגדרתו ב הינו המציע .5.1

, וזו תיפסל על עוסקים המגישים הצעה במשותףמספר גורמים/תתקבל הצעה של  לא

 .הסף

)בעצמו ולא באמצעות קבלני , השלים המציע 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  .5.2

)מכל סוג שהוא( לכלי לפחות  תועמדות טעינה חשמלי 10התקנה של אספקה ומשנה( 

 התקנתן.  רכב במדינת ישראל, אשר הופעלו עם השלמת

 .מסמך ג'בנוסח לצורך הוכחת סעיף זה, יוגש תצהיר חתום ומאומת כדין 

מטעם יצרן עמדות טעינה חשמליות לכלי מתקין מורשה או /ומורשה המציע הינו משווק  .5.3

 להלן. 5.4רכב, העומד בדרישות המנויות בסעיף 

וכן מכתב  מסמך ג'בנוסח ם על ידי המציע לצורך הוכחת סעיף זה, יוגש תצהיר חתו

 . 'ד מסמךבנוסח מאת היצרן המאשר את האמור, 

"( עומד בכל התנאים היצרןלעיל )להלן: " 5.3היצרן המוצע במסגרת המענה לסעיף  .5.4

 הבאים:

לפחות   ACעמדות מסוג 100הותקנו , 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  .5.4.1

 אשרתוצרת היצרן, לשימוש הציבור, באחת או יותר מהמדינות המאושרות, מ

 הופעלו עם השלמת התקנתן.

לפחות   DC עמדות מסוג 10, הותקנו 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  .5.4.2

מתוצרת היצרן, לשימוש הציבור, באחת או יותר מהמדינות המאושרות, אשר 

 הופעלו עם השלמת התקנתן.

 :זה במכרז

 בריטניה, נורבגיה ומדינת ישראל. ,מדינות האיחוד האירופי –" המאושרותמדינות ה"
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בתשלום או ללא  עמדות המיועדות לשימוש הציבור הרחב, –" שימוש הציבורעמדות ל"

. לעניין זה אין נפקות )לא כולל חניונים מקורים וכיוצ"ב( מתחת כיפת השמים, תשלום

ין עליהם הוקמו העמדות )כלומר, אין מניעה לזהות מזמין העבודות או בעל המקרקע

במרחב פרטי או ציבורי או בית עסק להציג עמדות העומדות בתנאים הנ"ל, שהוקמו 

 וכו'(. 

  .'ד מסמךבנוסח לצורך הוכחת סעיף זה, יוגש אישור יצרן 

 :הבאות, עומדים בדרישות במסגרת מכרז זההדגמים המוצעים על ידי המציע ארבעת  .5.5

 (מפרט אפיון עמדות טעינה - 1נספח ו'ב)כהגדרתם  B -ו  Aוגיםמס ACעמדות  .5.5.1

על ידי  ותמיוצרעומדות בדרישות מפרט ההקמה ביחס לסוגים אלו, והן  –

 ל.לעי 5.4.1בדרישות סעיף באמצעותו הוכחה עמידה יצרן ה

, (טעינהאפיון עמדות מפרט  - 1ו'נספח ב)כהגדרתם  E -ו D מסוגים DCעמדות  .5.5.2

יצרן העל ידי  ותמיוצרעומדות בדרישות מפרט ההקמה ביחס לסוגים אלו, והן 

 לעיל. 5.4.2בדרישות סעיף באמצעותו הוכחה עמידה 

 .מסמך ג'לצורך הוכחת סעיף זה, יוגש פירוט בדבר העמדות המוצעות על גבי 

 לעיל 5.5 - 5.3 לסעיפיםהוראות כלליות  .5.6

שני יצרנים עד  לעיל 5.5 - 5.3 אין מניעה להגיש במענה לדרישות סעיפים .5.6.1

 , כדלקמן:שונים

 -ו 5.4.1, 5.3העומד בדרישות סעיפים  -  ACמסוגאחד לעמדות   יצרן .5.6.1.1

 לעיל. 5.5.1

   -ו 5.4.2, 5.3העומד בדרישות סעיפים  -  DCמסוגאחד לעמדות  יצרן  .5.6.1.2

 לעיל. 5.5.2

אחד מסוגי עמדות הטעינה  לכל בלבד אחדמוצע דגם יש להציג במסגרת ההצעה  .5.6.2

A, B D וE- אין מניעה להציע דגם זהה של היצרן במענה לסוגי עמדות טעינה .

הקבועות לכל עמדה שונים, ובלבד שהדגם המוצע עומד באופן עצמאי בדרישות 

 . 1נספח ו'ובהוראות 

המוצעות יהיו מהדגמים באמצעותם הוכחה  מובהר כי אין חובה כי העמדות .5.6.3

לעיל )אולם על העמדות המוצעות להיות מיוצרות על ידי  5.4העמידה בסעיף 

 לעיל(. 5.4סעיף מענה לנים שהוצגו בן/היצר

נה זו והוראות הדין בדבר איסור תיאום הצעות מבלי לגרוע מהוראות הזמ .5.6.4

ו/או דגם מסוים של  ואישור שיתוף פעולה בין מציעים, אין מניעה כי אותו יצרן

 יוצג על ידי מספר מציעים במכרז. עמדת טעינה
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מובהר כי נתונים אודות העמדות המוצעות לאספקה במסגרת המענה למכרז זה  .5.6.5

 לעיל( ייבחנו במסגרת ניקוד האיכות כמפורט להלן. 5.5)כמפורט בסעיף 

 לפחות ממניות המציע( 50%-)או לבעל מניות המחזיק באופן ישיר )ללא שרשור( ב למציע .5.7

ש"ח  4,000,000מחזור הכנסות שנתי )לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין ומע"מ(, של 

 -ו 2018 או 2018 -ו 2017ים בכל אחת מהשנ, מיליון שקלים חדשים( לפחותארבעה )

2019. 

)של המציע או של בעל המניות במציע אישור רואה חשבון לצורך הוכחת סעיף זה, יוגש 

 .מסמך ח', בנוסח בדבר מחזור הכנסותלפי העניין( 

טופס התחייבות ככל שמוכחת עמידה בתנאי סף זה באמצעות בעל מניות במציע, יוגש 

 בעל המניות במציע., חתום על ידי 'טמסמך בנוסח 

חוק עסקאות גופים ל 2 סעיףנדרש בל בהתאם, תקף ספריםניהול  אישורלמציע  .5.8

  .1976-תשל"וה ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 'מסמך יש"ח בנוסח  100,000לקיום הצעתו בסך העמיד ערבות בנקאית  המציע .5.9

 .להלן 43 - 39ובהתאם להוראות סעיפים 

 המציע נרשם למכרז עד למועד האחרון להרשמה למכרז. .5.10

 מציעים.ה בכנסהמציע השתתף  .5.11

בכנס ההשתתפות  לעיל. 3נקוב בסעיף יתקיים במועד ובמקום המציעים, ה כנס

  .הצעות במכרזומהווה תנאי סף להגשת  חובההינה המציעים 

 נההמזמי לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז., המציעיםבכנס מציע אשר לא ישתתף 

וכל הכרוך בו, וכן להוסיף מועדים נוספים, הכנס לשנות את מועד  העל זכות תשומר

שתפורסם באתר האינטרנט של המזמינה ו/או תישלח למציעים אשר נרשמו  בהודעה

ניתן יהיה להירשם  לעקוב אחר הודעות כאמור.. באחריות המציעים למכרז במועד

 המציעים.כנס למכרז במועד 

  תקשרותהעיקרי ה

לכלי רכב חשמליים, מסוג עמדות טעינה  מערךלהקים  המזמינהכחלק מפעילותה, מעוניינת  .6

AC  ו- DC  על כלל המערכות  ,, בחניונים ציבוריים ותחת כיפת השמיםהציבור הרחבלשימוש

  ."(המערך)להלן: " מת המערך, כמפורט במסמכי המכרזוהציוד הנדרש להק

מסמכי הקול קורא לשם כך, המזמינה הגישה בקשה לקבלת תמיכה ממשרד האנרגיה בהתאם ל

, ובכלל זאת, התנאים בתנאים , ובקשתה אושרהאשר פורסמו על ידי משרד האנרגיה

לאור  ."(ד האנרגיהמענק משר" -" והקול הקורא; להלן: "6נספח ו') המפורטים בהזמנה זו

זאת, תכולת העבודה הצפויה להיות מוזמנת מהזוכה במכרז )ככל ותוזמן בהתאם להוראות 

 : שתי פעימות(, מחולקת ל"הספק" או "הזוכה; להלן: "מסמכי המכרז

 :פעימה ראשונה .6.1
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במסגרת הפעימה הראשונה, בכוונת המזמינה להזמין את מלוא כמות העמדות שאושרו 

עמדות " :)להלן מסמך ז' - להצעה הכספית 2רא, כמפורט בסעיף במסגרת הקול הקו

הכולל תכולת לזוכה, צו התחלת עבודה למתן בכפוף (, "ההצעה הכספית" -ו "המענק

המערך  כל חלקיאת זוכה יקים הליתר הוראות ההסכם. בכפוף ועבודה מפורטת, 

, ויבצע כל מטלה הנדרשת לשם כך, לרבות כל כךהכרוך בכל , על מהבהתאם למפרט ההק

  ."(כתב הכמויותבהצעה הכספית )להלן: " כתב הכמויותמטלה המפורטת בטבלת 

היקף וסוגי עמדות הטעינה בהם זכתה המזמינה בקול את תואם המענק מדות עהיקף 

קיים את כל הזוכה מחויב ל .(DCולעמדות  AC)לעמדות  קורא של משרד האנרגיה

בלתי נפרד , כחלק ולעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בו הוראות הקול הקורא

)מסמכי הקול  מהתחייבויותיו על פי ההסכם, והכל במחירים הנקובים בכתב הכמויות

   . להסכם( 6נספח ו'הקורא מצורפים כ

מענק הקול הקורא )מכרזי ללמוד ולהכיר את כל תנאי זוכה יהא ספק החריות הבא

, ולבצע כל על פי הוראות הקול הקורא המענקעמדות להקים את , (שרד האנרגיהמ

ימים ממועד מתן צו  180בתוך , ההסכםבהתאם להוראות מטלה הנדרשת בקול הקורא 

   .התחלת עבודה

לא תשולם כל תמורה נפרדת לספק בגין עמידה בדרישות הקול הקורא, וכל מטלה 

 - ערך בהתאם להוראות מפרט ההקמה וההסכםוהנדרשת לצורך הקמת המ בכך הכרוכה

 כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות. 

כל המטלות הכרוכות בהקמת, אישור ותכנון המערך מייד הזוכה יהיה ערוך להתחיל ב

המזמינה אינה מתחייבת באשר למועד מתן צו התחלת  .עבודהעם קבלת צו התחלת 

 . בר מועד הוצאת צו התחלת עבודה, והזוכה מוותר על כל טענה בדעבודה לזוכה

)מעבר לעמדות הכלולות המזמינה תבחר להזמין עמדות טעינה חשמלית נוספות שככל 

מסגרת יכללו העמדות הנוספות ב( ו/או תכולה נוספת מתוך כתב הכמויות, פעימה א'ב

  .כמפורט להלן פעימה השנייהה

זמינה בלבד, ולזוכה לא למען הסר ספק, מלוא כספי מענק משרד האנרגיה שייכים למ

בהם. עוד יובהר כי ביצוע התשלומים כנגד עמדות המענק, הינו בכפוף יהא כל חלק 

 לקבלת התקציבים המתאימים ממשרד האנרגיה, כמפורט בהסכם. 

 להסכם. 12מפורטים בסעיף  בפעימה הראשונה לתכולת העבודהתנאי התשלום 

 מעת לעת( )ככל ויוזמנואשר יוזמנו  יםנוספושירותים עבודות  ,: עמדותפעימה שנייה .6.2

כל  .בכפוף להוראות ההסכם המזמינה בהתאם לצרכיבמהלך תקופת ההתקשרות 

 זמנת בפעימה השנייה. כולת העבודה המוגם על תיחולו  הקול הקוראודרישות הוראות 

 .להסכם 12מפורטים בסעיף  בפעימה השנייה לתכולת העבודהתנאי התשלום 

; להלן: נספח ו') מפרט הקמה כלל העמדות והשירותים שיסופקו יעמדו בכל דרישותמודגש כי 

שות כל דין ותקן ישראלי, כפי עדכוניהם מעת ודרי המכרז כל יתר מסמכי ,"(מפרט ההקמה"

 .ללא תוספת תשלוםוהכל , לעת
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הסכם בתהא  ספקכי ההתקשרות עם העל אף האמור לעיל וביתר מסמכי המכרז, מודגש  .7

, כנגד ההזמנות בפועל ותכולת יהיה בהתאם להיקף ספקהתשלום ל .י"א מסמךבנוסח  מסגרת

 , בכפוף לתנאי ההסכם. הםשירות שה ועבודלכל בכתב ומראש מתן צו התחלת עבודה 

בין בפעימה הראשונה ובין בפעימה ) ספקהמזמינה אינה מחוייבת להיקף הזמנות כלשהו מה

לרבות במפורש במידה ובמי מסמכי המכרז נקובה כמות כלשהי של עמדות טעינה ו/או , השניה

ההסכם ויתר מסמכי לפי  ספק, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הנתונים נוספים לגבי המערך(

  ליתן את מלוא השירותים בקשר עם המערך במהלך כל תקופת ההתקשרות. המכרז

לו מעמד בלעדי כלשהו בקשר עם המערך להקנות כדי  ספקעוד מובהר כי אין בהתקשרות עם ה

לשירותים מושא מכרז זה ונוספים ובכלל, והמזמינה רשאית בכל עת, להזמין שירותים זהים 

 בכל אופן שתמצא לנכון.ו/או לבצעם בעצמה, א מכל גורם שהו

עמדות ה, תהיינה במסגרת מתן השירותים ידי הזוכה עלתקנו סופקו ויועמדות הטעינה אשר י .8

וצרת היצרן באמצעותו הוכחה עמידה בתנאי לעיל, מת 5.5.2 -ו 5.5.1במענה לסעיפים שהוצעו 

שיובאו לאישור המזמינה בכתב  משופרות, או עמדות "(היצרן המאושר)להלן: "הסף דלעיל 

דרישות מפרט בכל לכך שהעמדות עומדות בכפוף ו ומראש, והכל בכפוף להוראות ההסכם

  .והוראות המזמינה ההקמה

ת והנדרשים להפעלת עמדוהשירותים כיבים לספק את עמדות הטעינה וכל יתר הר יידרש ספקה .9

. הרכבת הםלוחות הזמנים הנקובים בוב , בהתאם להוראות ההסכם ונספחיווהמערך טעינהה

על ידי באופן ראשוני בהתאם למיקומים אשר ייקבעו  ספקתיעשה על ידי הוהתקנתן העמדות 

 .הנחיות המזמינהו , בהתאם להוראות ההסכם ונספחיובמעמד מתן צו התחלת עבודה המזמינה

  ייקבע על ידי המזמינה לפי שיקול דעתה המוחלט.המדויק לכל עמדה המיקום הסופי 

מקום אחר במסמכי המכרז, הינם בגדר דרישות  הדרישות המנויות בהסכם על נספחיו ובכל .10

 ך. לראות בהם משום מפרט סופי של המערמינימאליות מהמערך, ואין 

, לרבות הליך איפיון התאמת והקמת מערך על כל חלקיו לאחר הזכייה ייערך הליך אפיון,

)כולל פיתוח עמדה על ידי הזוכה תוך עמידה בדרישות פרוגרמה  Cמפורט של עמדה מסוג 

שתימסר לו, ביצוע תיקונים ו/או שינויים עד לאישור הדגם על ידי המזמינה, אישור מפרט 

 ,ם פיזי וכו', כמפורט במפרט ההקמה(טכני, עיצוב ומיתוג בשיתוף עיריית ירושלים, אישור דג

 יפיתוח ממשק ,מערכת ניהול, שליטה ובקרה ומערך גבייה למזמינה אפיון, יישום והפעלת

, הכל בהתאם ך, לעמדות עצמן ולכל יתר חלקי המערכל יתר התוכנות והאפליקציותומשתמש 

  .נחיות המזמינהוראות ההסכם ולהלה

 .עבודה מפורטות לאישור המזמינה ולהערותיה יותתכניגיש הזוכה  אפיוןליך הה במסגרת

כלול במחירי כתב על ידי המזמינה, והכל כל תיקון, שיפור ושינוי אשר יידרש הספק יבצע 

  .הכמויות

 ,וגבייההפעלה מערכת ניהול התקנת החשמל ורשת חיבורה ל ,עם השלמת התקנת כל עמדה .11

להצעה  3השירותים הכלולים בפרק )מתוך  ובכפוף לקבלת צו התחלת עבודה לשירותים אלו

, כנדרש מתן שירותי תחזוקה, תפעול ושירות לעמדות ולמערךאחראי על  ספקיהיה ה ,הכספית(

אין באמור כדי  וכמפורט בהסכם."( מפרט התפעוללהלן: ") נספח ז' – מפרט התפעולעל פי 
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קופת במשך כל ת לספק אחריות לכל המוצרים והעבודות מטעמו לגרוע מחובת הזוכה

 . האחריות

 ,מערכת ניהול ,במפרט ההקמהכמפורט תשתיות וחיבורים המערך וכל עמדות הטעינה יכללו  .12

וגבייה כולל ממשק משתמש מאושר בעמדות עצמן, במרכז ניהול ושליטה אצל המזמינה  הפעלה

ת ההזנה ות לחיבור בין עמדות הטעינה לנקודות החשמל נדרשותשתיובאפליקציות השונות, 

ת לחיבור ותשתית תקשורת הנדרש ,ובמפרט ההקמה החשמל כמפורט בכתבי הכמויות של רשת

  .ובין עמדות הטעינה לבין עצמן ההפעלה והגבייה ,למערכת הניהולבין עמדות הטעינה 

, בין אם יוזמנו מהזוכה ובין אם בעתיד מובהר כי כל העמדות המוזמנות ו/או שיצורפו למערך

 ,ינוהלו באמצעות מערכת ניהול המזמינה ו/או מי מטעמה, יצורפו/יחוברו למערך על ידי

הכל כלול במחיר סעיף  ,ויתממשקו לכל יתר חלקי המערךעל פי הסכם זה, ההפעלה והגבייה 

 בהצעה הכספית. השנתיים האחזקה והתפעול

לרבות  ,חשמלהמערך על כל חלקיו לרשת הלקבלת חיבור הבלעדי והיחיד אחראי היהיה הספק  .13

רשת חיבור ללכניות, הכנות ותשתיות פיזיות וקבלת כל האישורים הנדרשים ותנת הכתכנון ו

רשות החשמל, לעמידת המערכת וכל חלקיה )כולל עמדות הטעינה עצמן( בכל דרישות כל 

, וכן לקבלת כל האישורים לרבות רשות החשמל וחברת החשמלמוסמכת והוראת כל דין ותקן, 

התאמת העמדה לדרישות, כולל  . הנ"לעל פי כל דין דותהנדרשים לצורך השימוש והפעלת העמ

גודל החיבור הנדרש, הגנות נדרשות, התקנת כל התשתיות והחיבורים למערכות קיימות, 

התאמת המערכת לבדיקת בודק חשמל, הכנות לחיבור חשמל והתקנת מונה ע"י חברת חשמל 

 וכד'.  

אגרות חיבור לחברת חשמל  למעטות, י כתב הכמויכלול במחיר כךלעיל על כל הכרוך בהאמור 

 6כמפורט בסעיף התאמות התמורה )סעיף  שישולמו ישירות לחברת חשמל ע"י המזמינה

  בכל זירת טעינה חשמלית. שם כמזמינת החיבור והמונהרתיהמזמינה  .להצעה הכספית(

במהלך תקופת  ,מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ביחס לעבודות, לעמדות ולמערך כולו .14

על כל מתקניו, מערכותיו, התוכנות וכל יתר חלקיו,  ויתחזק את המערךהספק יפעיל , פעלההה

ולמשך התקופה במהלכה יוזמנו ממנו שירותים ממועד השלמת ההתקנה  ללא יוצא מן הכלל,

  אלו בהתאם לכתב הכמויות.

ולמשך התקופה בה יוזמנו ממנו ממועד השלמת ההתקנה ויתחזק את המערך הספק יפעיל  .15

 ,תפעול מערכות ניהול וגבייהתחזוקה, תפעול, שירות לקוחות לרבות שירותי  ם אלו,שירותי

 ם, אשרכל התוכנות והאפליקציות הנדרשות על פי מסמכי ההסכהפעלת ותחזוקת לרבות ו

 ן.תותחזוק ןתהפעלן, הטמעתן, פיתוחלהשלים את יהיה הספק באחריות 

על לרבות  ,בהתאם לדרישות המזמינהוהמערך  מיתוג העמדותעיצוב ו לעהספק יהיה אחראי  .16

. המזמינה תגדיר וכל רכיב אחר במערך עיצוב ומיתוג דף הבית של אפליקציית עמדת הטעינה

הנחיות לעיצוב ולהדבקת מדבקות קבועות הנחיות ביחס למיתוג המזמינה באפליקציה וליצרן 

 מסוג שיאושר ע"י המזמינה שיכללו עיצוב ומיתוג מאושרים. 
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הזמין ללהמשיך ואו במידה והמזמינה לא בחרה ם תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בתו .17

למזמינה, כשהוא במצב יימסר המערך כולו מהזוכה שירותי תחזוקה שירות ותיפעול שנתיים, 

 . התפעול וההסכםמפרט תקין וראוי לשימוש, בהתאם להוראות 

ייבויות הספק על פי ההסכם במועדן, ותפעולו, וקיום כל יתר התח המערך הקמתהתמורה בגין  .18

 במחירים הנקובים בכתב הכמויות, ,בהתאם למכפלת הכמויות המוזמנות ספקלתשולם 

זכות לקבלת חלק לרבות  ,התאמות מחירים ףסעיכקבוע בתשלום הפחתה בתוספת/בתשלום 

להוראות ההסכם בכפוף  ,להצעה הכספית( 6סעיף כמפורט ב)בעמדות המשותפות מההכנסות 

 ."(התמורהלהלן: ")

התמורה הינה קבועה וסופית לכל אורך תקופת ההתקשרות, ללא הצמדות, ריביות, או כל 

תוספות אחרות, והיא אינה קשורה בכל אופן שהוא בהיקף ההזמנות בפועל מהספק, מהיקף 

פעילות המערך, מהוצאות הספק לצורך קיום מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ומכל נסיבה 

 דועה כעת או שתהא בעתיד. אחרת, י

מלבד התמורה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום, סיוע, תמיכה או כל זכות שהיא בגין 

 השירותים הנדרשים על פי מסמכי המכרז, וכל הכרוך ונלווה להם. 

תקינה, התקנה, פיתוח יהיה אחראי בלעדי ליצור העמדות, הובלה, יבוא, הספק מובהר כי 

, מתן שירות לקוחות כל הנ"לותפעול תחזוקת , והטמעתןהנדרשות וקה הניהול והתחזמערכות 

 בכך.  ותת הכרוכיועל כל העלו וקיום כל הוראות ההסכם,

יהיה אחראי בלעדי לכך שכל עמדות הספק כנגד התשלומים בעד ההקמה האחזקה והתפעול, 

רות וכל בכל תקופת ההתקש , רציף ושוטףמלאהטעינה וכל מערכת הטעינה יתפקדו באופן 

כולל  ,תטופל על ידו בהקדם ,מכל סיבה שהיאבמערך ובחלקיו, תקלה ו/או פגיעה ו/או השבתה 

בשל  , לרבותומערכותיו פיזית, דיגיטלית ואחרת במערך ובכל חלקיו ו/או תקלה כל פגיעה

יהיה ערוך לתיקון הספק  .וכן הלאה פגיעה בזדון ,נזקי טבע ,תאונות ,ונדליזםתקלות יצרן, 

, באופן שלא יפחת מדרישות חלפים ואנשי תחזוקה ,ציוד ,בעמדות מבחינת מלאי מהיר פולולטי

 .התפעול פרטמ

. כמפורט בהסכם למערך לכל תקופת ההתקשרות,רכוש כיסוי ביטוחי יהיה להספק באחריות  .19

כלולות במחירי כתב לעת הצורך וכל הכרוך בכך, הפעלת הביטוח  ,ת הביטוחים, הפרמיותיועלו

  ת בהצעה הכספית.הכמויו

, ובכלל זאת להגדיל את ספקהרחיב את היקף ההתקשרות עם הלהזכות שמורה  למזמינה .20

וכל )במיקומים שתקבע המזמינה ברחבי העיר ירושלים כולה(  , פריסתןהעמדותמספר המערך, 

להזמין שדרוג של המערך,  אופציההלמזמינה כן שמורה . על פי הוראות ההסכם ,רכיב בהן

 בכפוף להוראות ההסכם., , פיזי וכל שדרוג אחררוג טכנולוגילרבות שד

תשתיות מזינות לזירת טעינה חשמלית ו/או עבודות להקמת לבצע בעצמה רשאית מזמינה ה .21

. כן שמורה למזמינה ותאת יתר השירותים לעמד מהספקולרכוש  ,לעמדת טעינה חשמלית

 תים לעמדה.את כל יתר השירומהספק הזכות לספק עמדות טעינה ולרכוש 
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חניונים שלמים ו/או מתקני חנייה שלמים הכוללים למערך מזמינה תישמר הזכות לצרף  .22

 .ות אלולעמד התפעול והתחזוקה  את כל יתר שירותימהספק ולרכוש  ,מערכת טעינה חשמלית

 עמדות אלו תהיינה חלק בלתי נפרד מהמערך וכל הוראות ההסכם יחולו על עמדות אלו.

ו/או נוספים או שירותים דומים שירותי התפעול לרכוש את בכל עת  כותהז שמורה נהמזמיל .23

 .שהיא הגבלהכל מכל צד שלישי שהוא, ללא ו/או שירותים אחרים שצוינו במסמכי המכרז, 

שנים ממועד חתימת המזמינה על הסכם  5 ההתקשרות עם הזוכה במכרז  תהיה למשךתקופת  .24

שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, בכפוף להוראות ההסכם. למזמינה 

 . נוספות שנים 5בתקופה/מספר תקופות, שמשכן הכולל הינו עד ההתקשרות 

והפסקת תשלומי האחזקה והתפעול )מכל סיבה שהיא(  הספקלא יהיה בסיום ההתקשרות עם  .25

 ות)כולל עבודה וחלקים( על כל העבוד אחריות מלאהמתן ל הספקכדי לגרוע מהתחייבויות 

. "(האחריותתקופת תקופת האחריות בהתאם להוראות מפרט התפעול )להלן: "משך ל שביצע

, מהיקף העבודות שהושלמו 5%בגובה  אחריותיעמיד הספק ערבות  האחריותבמהלך תקופת 

, בכפוף להוראות מהיקף העבודות שהושלמו 2.5%שיעור של לחודשים  12אשר תופחת בתום 

 .ההסכם

ההכנסות משימוש לקוחות על כל חלקיו ומערכותיו, לרבות  מובהר כי מלוא הזכויות במערך .26

כל הא תלא  ולספקבכל אופן שהוא, תהיינה שמורה למזמינה  ,הזכות להפקת רווחים נוספיםו

  .זכות בהן

להפחתת מחירי מזמינה לערוך מו"מ עם הזוכה א רשאית התה, הזכייה במכרז בכל עת לאחר .27

  ודות המקובלים בשוק.ההצעה הכספית, לרבות בהתאם למחירי העב

 ההצעהפרטי 

כאשר כל המסמכים , "(המציע)להלן: "כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת  .28

גוף אלא אם כן נדרש אחרת במפורש ב, יהיו על שם המציע והאישורים הנדרשים במכרז

  הטפסים.

 .לכך מיועדיםבמקומות ההמכרז, מלאים וחתומים מסמכי כל המציע יידרש לצרף להצעתו את  .29

רשאית להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז ורק המסמכים הסופיים, כפי  המזמינה .30

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי המזמינה, יחייבו את המזמינהשייחתמו על ידי 

 .נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו

מטרה לבחון האם , בשל המזמינה באחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט .31

 בנוגע למכרז. המזמינהקיימים שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעם 

לידיעתם של משתתפי המכרז את השינויים האמורים  המזמינהמבלי לגרוע מהאמור, תביא 

של  , בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו מראש, וכן באתר האינטרנטנרשמו למכרזאשר 

 . המזמינה
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יעשו על ידי המציע ימטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר למען הסר ספק, כל הש .32

באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. המזמינהכלפי 

ה ככל שיוגשו מסמכים בשפה זרה, יצורף להם תרגום לשפהצעות תוגשנה בשפה העברית.  .33

  .כתרגום מתאים למקורבמדינת ישראל  עו"ד/אושר על ידי נוטריוןמ העברית

שתדרוש ככל , ואולם, בשפה האנגליתבלבד מפרטים טכניים על אף האמור, ניתן להגיש 

המציע לתרגם את המפרטים לשפה העברית, המציע יספק את המפרטים מהמזמינה 

  .נהמדרישת המזמי ימים 14בתוך המתורגמים 

קרה של סתירה בין מסמכי המכרז בשפה העברית ובין גרסתם בשפה זרה )ככל שיפורסם בכל מ .34

(, יחייבו מסמכי המכרז בשפה או שיוגש מסמך כאמורבאנגלית מסמך על ידי המזמינה 

המזמינה כדי לגרוע מחובת המציעים שיפורסם על ידי לא יהא בכל מסמך מתורגם  העברית.

או  תשמע כל טענה מפי המציעים בדבר איכות התרגום לתרגם בעצמם את מסמכי המכרז ולא

 .שגיאות שנפלו במסמכים

לקבל הבלתי מוגבלת לעצמה את הזכות  המזמינה, שומרת מהוראות הזמנה זומבלי לגרוע  .35

ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת  מהיצרניםו/או  ממי מהמציעיםו/או השלמות הבהרות 

 .הבלעדי דעתה-מההצעות, לפי שיקול

  ההצעהמסמכי 
 חתומים ,, מלאיםכל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן .36

 : מסמך פי הוראות כל-עלככל הנדרש  ומאומתים כדין,

 ; מסמך ב' - הגשת הצעהטופס  .36.1

 ; 'גמסמך  -והגשת דגמי עמדות  ניסיוןתצהיר להוכחת  .36.2

 ;מסמך ד' -יצרן מטעם המציע אישור  .36.3

קת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות תצהיר בדבר העס .36.4

 ;'המסמך  –לאנשים עם מוגבלות

 ;'ומסמך  –אישור זכויות החתימה בתאגיד  .36.5

 ;להלן 54, במעטפה נפרדת כאמור בסעיף 'זמסמך  –ההצעה הכספית  .36.6

 ;מסמך ח' בנוסחרואה חשבון בדבר מחזור הכנסות  אישור .36.7

 ;מסמך י'חתומה על ידי הגורם המנפיק בנוסח  מקוריתערבות מכרז  .36.8

 (. "אמסמך יהסכם ההתקשרות על נספחיו ) .36.9

 חובה לחתום בעמוד האחרון להסכם במקום המיועד לחתימת הספק.

 למלא את נספחי ההסכם או לחתום עליהם )לרבות נספח הביטוח(. אין צורך
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ם ונספחיו. מודגש כי הזוכה יידרש להגיש את נספחי כל שינוי בנוסח ההסכ אין לערוך

 ההסכם, לרבות נספח הביטוח, בנוסחם הנוכחי וללא כל שינוי והסתייגות.

, שבוצעו לקוחות נבחרים, עבודותוהיצרן, כולל פירוט  תיאור כללי של פרופיל המציע .36.10

 םלצרכי העבודות הייחודיי םהמקצועית להתאים עצמ םהתייחסות ליכולתהמלצות ו

 .למכרז זה

חוק עסקאות גופים ציבוריים ל 2 סעיףנדרש בל בהתאם, תקף ספריםניהול  אישור .36.11

 .1976-תשל"וה ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

כאמור  יםאישור )ככל שניתנואישור הרשמה למכרז והמציעים בכנס אישור השתתפות  .36.12

 בכתב על ידי המזמינה(. 

מניות לעיל באמצעות בעל  5.7סעיף שות עמידה בדריהמציע מבקש להוכיח ככל ו .36.13

 במציע, יצורפו גם המסמכים הבאים:

 מסמך ח', בנוסח בדבר מחזור הכנסותהמניות של בעל אישור רואה חשבון  .36.13.1

 .לעיל( 36.7בסעיף כאמור למציע, כנזכר )במקום אישור 

 .המניות, חתום על ידי בעל 'טמסמך בנוסח  המניותבעל טופס התחייבות  .36.13.2

הניתן  ,רשם התאגידיםמאת והמציע בעל המניות עדכני של חברה נסח  .36.13.3

להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  

il/MOJHeb/RashamHachvarotwww.justice.gov.. 

, לרבות מסמכי הבהרה והודעות למציעים )ככל שפורסמו(, כשהם כל יתר מסמכי המכרז .36.14

חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמו, 

 . להשלמה יםהנדרש הפרטים כל בהם שהושלמו לאחרכדין ככל הנדרש,  ומאומתים

 ום על כל עמוד במסמכי המכרז. מובהר כי אין צורך לחת

 (י)או הדיגיטל באמצעות העותק הפיזיבחוברת כרוכה המציעים נדרשים להגיש את הצעתם  .37

יצורפו באופן מסודר כל המסמכים הנוספים אשר נדרשים על  ו, לעל ידי המזמינהשיימסר להם 

 פי מסמכי המכרז.

סף בפנייה זו. לא צירף מציע -אילמען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנ .38

, או ו/או הנדרשים לפי הוראות הזמנה זו אלו מהמסמכים המפורטים לעיל-להצעתו אי

שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של 

ה דעת-"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "ועדת המכרזיםלהלן: "לעיל ו) המזמינה

 החסריםו/או הפרטים או לבקש את השלמת המסמכים ו/הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה 

 .לפי שיקול דעתה ,שאינם מהותייםאו להתעלם מפגמים ו/

 ערבות המכרז

להבטחת וקיום התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  להבטחת .39

 ערבות בנקאית המזמינהימסור המציע לידי , ההמזמינ ושיפוי המציע שלתו רצינות הצע

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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מאת בנק  ,(שקלים חדשיםמאה אלף ) "חש 100,000 בסךובלתי מותנית , אוטונומית מקורית

"( החתומה כדין על ידי הבנק)שניהם יקראו להלן: " בישראלביטוח  או חברת בישראלמסחרי 

 "(. ערבות המכרז)להלן: "הבנק 

 -המכרז  ערך בנוסח כתב ערבותיות, לפחות 16.11.2020ם וליעד  בתוקף תהיה המכרזערבות 

על אף האמור, המזמינה, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע  .'ימסמך 

שתקבע על ידי  ימים ו/או לתקופה ארוכה יותר 120הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד 

 .המזמינה

הווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המציע תעל ידי המזמינה הארכת הערבות כנדרש -אי

 ולחילוט הערבות.

אחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בע"פ או בכתב, ל ת,רשאי תהיה המזמינה .40

רעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול ילפ המכרזהציג את ערבות ל

 יים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,המוחלט והבלעדי בכל מקרה בו המציע לא ק הדעת

חזר בו אם נהג בעורמה בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, ובכלל זה 

מההצעה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין 

ו/או  וליתר מסמכי המכרז במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ההזכיי

בכל מקרה בו יפעל המציע בקשר עם המכרז שלא בתום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי 

 מכרז מעין זה.

רעון הינה בנוסף לכל סעד אחר אשר עומד ילהציג את ערבות המכרז לפ נהשל המזמי הזכות

 למזמינה בהתאם למסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

אם לא לאחר בחירת הזוכה במכרז,  באמצעות דואר רשום, למציעערבות המכרז תוחזר  .41

רעון ילהציג את הערבות לפ המזמינהנתקיימו אף אחת מהנסיבות המפורטות לעיל בדבר זכות 

ביצוע, תקבלה הצעתו של המציע, הופקדה בידי המזמינה ערבות הובתנאי נוסף כי אם 

 הערבות. ףש את הארכת תוקבכפוף לזכותה של המזמינה לבק, והכל הסכםב כהגדרתה

לא יוכל לערער במסגרת הצעתו במכרז, על ידו שהוגשה ערבות המכרז הוחזרה לו מציע אשר  .42

ומיד במצורף לבקשתו לערער,  נה, אלא אם כן המציא למזמיאו על תוצאותיו במכרזעל הזכייה 

 . נהמימיום החזרתה למז ימים 120ערבות שתום תוקפה הינו עם קבלתו את ערבות המכרז, 

א רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה, או המזמינה תה .43

להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, ככל שהתרשמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי המדובר 

 בפגמים שאינם מהותיים ואינם פוגעים בשוויון בין המציעים.

  ת( של נוסח הערבוRuling-Preאישור מוקדם )

  גיש לאישור המזמינה, באמצעות דוא"ללה רשאיםלעיל, המציעים  3 עד למועד הקבוע בסעיף .44

amichay@masuot.co.il  ימסמך , מאת הגורם המנפיק, בנוסח הבנקאית הערבותטיוטה של' .

מינה תבחן את טיוטת הערבות, והיא תהא רשאית לדרוש שינויים בנוסח, על מנת המז

. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של המזמינה לתיקון 'י מסמךלהתאימו במדויק לנוסח 

mailto:amichay@masuot.co.il
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פגמים בערבות ו/או התעלמות מהם ו/או לפסול ערבות מכרז שתוגש שלא בהתאם להוראות 

 ההזמנה.

 תוקף ההצעה

תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  יעהצעת המצ .45

יום לאחר מועד סגירת המכרז או עד  120 -הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז ועד ל

 תרשאיתהא  המזמינהלמתן הודעות בדבר בחירת הזוכה במכרז, לפי המאוחר מביניהם. 

 .ה, כולה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על ידלדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו

 הבהרות ושינויים

 ,עמיחי כהן ממשרד משואות הנדסה וכלכלה בע"ממר לתוגשנה בכתב הבהרה שאלות  .46

)על שולח שאלות לעיל  3למועד הנקוב בסעיף עד , amichay@masuot.co.ilבאמצעות דוא"ל 

תשובה  כל .(052-2292372 טלפוןבחוזר או במייל אישור ההבהרה לוודא קבלת המסמך 

ההבהרה ותשובותיהן העתק שאלות  .בכתבתהא תקפה רק אם ניתנה  המזמינהשתינתן על ידי 

  לכל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. צויופ

 : בנוסח להלן ,Wordוכן בפורמט  PDFפורמט ות ההבהרה תוגשנה בשאל .47

שם המסמך )מתוך מסמכי  מס"ד

 ( זו הזמנה

מספר הסעיף 

 במסמך

 השאלה

    

 .המזמינה רשאית שלא לבחון שאלות אשר יוגשו שלא בהתאם להוראות סעיף זה

א יהיה להם כל בזאת כי כל הסבר ו/או פרשנות ו/או תשובה לשאלות הבהרה, אין ול מובהר .48

 פה.-תוקף שהוא באם ניתנו בעל

אי בהירויות, סתירות  המציעלבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא  המציעל ע .49

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה 

האחרון להגשת שאלות ועד אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למ

שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע  מציע. הבהרה כמפורט לעיל

 מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

נים במסמכי בכל עת קודם למועד להגשת הצעות למכרז, לבצע שינויים ותיקו תרשאי המזמינה .50

ובין אם לאור שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  ה, בין אם ביוזמתהמכרז

ו/או  בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציעים

 , והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.תפורסם באתר האינטרנט

דק את כל מסמכי המכרז והגיש הצעתו על עם הגשת הצעה במכרז, מצהיר המציע כי ראה וב .51

. המציע יהיה ובהסכמתו המלאה והבלתי מסוייגת לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז בסיס זה

  מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו למכרז ו/או לתנאיו.

mailto:amichay@masuot.co.il
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או אי בהירות לגבי למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/ .52

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  המזמינהקבע תכי המכרז, מסמ

 הכאמור. לא קבע המזמינההנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי 

והמקנה לה את מרב  המזמינה עם המטיבה פרשנותחייב התפרשנות כאמור, הרי ש המזמינה

 .הזכויות וההנאות

 צעההגשת הה

 ,באופן אישי לעיל, יש להגיש 36 ות, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיףההצעאת  .53

 3, וזאת עד למועד המפורט בסעיף המזמינהבמשרדי תיבת המכרזים ל ישירותבהכנסתן פיזית 

  ."(מועד סגירת המכרזלהלן: "לעיל ועיל )ל

מעטפה סגורה  בתוךתוגש , החתומים על ידי המציעהמכרז ההצעה, בצירוף יתר מסמכי  .54

 מעטפות סגורות באופן הבא: 2יוכנסו  ולתוכה "2/20 מס'מכרז " –וחתומה, עליה יצוין 

כל  , כוללמלאים וחתומים כנדרש המכרזמסמכי  כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .54.1

האסמכתאות הנדרשות להגשה על פי הוראות המכרז ולצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

על  .'זמסמך  – ההצעה הכספית למעט, בשני עותקים כרוכים ,ובניקוד האיכות

 ."1מעטפה מס'  – 2/20מכרז " –יצוין  המעטפה

 מהוחתו המלא אי, כשהבלבד 'זמסמך  – ההצעה הכספית אתמעטפה שנייה אשר תכיל  .54.2

 ."2מעטפה מס'  – 2/20מכרז  "יצוין , ועליה על ידי המציע במקומות המיועדים לכך

 למען הסר ספק, הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז, לא תשתתף במכרז. .55

מעטפת ההצעה בתיבת  הפקדתאו הגשתה בכל דרך אחרת שאינה  רבדואמשלוח ההצעה 

 כרז.על דרישות המ עוניםהמכרזים, אינם 

 ,הדעת-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עללהאריך את  תרשאי המזמינהעל אף האמור לעיל,  .56

 .שנרשמו למכרז בהודעה בכתב למציעים

, או לקבל המכרזלפסול על הסף הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי  תהיה רשאית המזמינה .57

 .הדעת-אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכול לפי שיקול

ר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בארץ, לרבות, ומבלי לגרוע בהגשת הצעתו מצהי .58

מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל, וכן את כל דרישות הרישום והרישוי 

מצהיר המשתתף כי הוא עומד בהגשת הצעתו כמו כן,  החלות על משתתפים וזוכים בהליך.

 .1993-התשנ"ג )א( לתקנות חובת המכרזים,6בדרישות תקנה 

, ככל ויידרשו למסור השלמות/הבהרות על המציעים לשמור עותק מלא של הצעתם במכרז .59

 הצעתם ולכל צורך אחר.לבקשר 

 ותיקונן בחינת ההצעות
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בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל,  .60

דה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין על ידי ועדת המכרזים. הוע המזמינהייעשו מטעם 

 היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

לדרוש ולדון עם המציעים בפרטי הצעתם,  תרשאיתהא  המזמינהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .61

פרטים נוספים ו/או , לפי העניין מיצרניםאו ו/או ו/או ממזמיני עבודות קודמים  מהמציעים

המלא, וכן להתיר למציעים או למי מהם לתקן את  היעות רצונלשב מסמכים נוספים

בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על  המזמינהקבע תהצעותיהם, לפי קווים מנחים ש

 עקרון השוויון בין המציעים.

 המזמינהתהיה לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  .62

 הבלעדי: הת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתלפעול בכל אח תרשאי

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .62.1

, אף מבלי למסור על כך הודעה לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל .62.2

 ;למציע

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות את  .62.3

 המזמינהת , רשאיהמזמינהא יעשה בהתאם לדרישת הצעתם; אם מי מהמציעים ל

 לפסול את הצעתו;

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה על עקרון  .62.4

 השוויון בין המציעים.

שתתגלה בהצעה הכספית חשבונאית/אריתמטית  המציע כי כל טעותמסכים  ובהגשת הצעת .63

הן באופן נקודתי והן בחשבון הכללי , יקול דעתה המוחלטלפי ש תתוקן על ידי ועדת המכרזים

 11-15לסעיפים תקן כל חריגה מהמחיר המרבי הקבוע רשאית ל. בכלל זאת, הוועדה של ההצעה

 על המחיר המרביבכל אחד מסעיפים אלו את המחיר המוצע עמיד להובהצעה הכספית,  (3)פרק 

מציע באופן בלתי חוזר על כל טענה . בהגשת הצעתו מוותר העל פי ההצעה הכספית שהותר

 בנוגע לשימוש הוועדה בסמכויותיה כאמור, בין בהצעתו ובין בהצעות אחרות.

)בין  ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית .64

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר  בכללותה בין ברכיביה(

 ת מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.התייחסו

  בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרזאופן 

 בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן:

 הסף: -בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי - שלב א' .65

מנת לוודא שהמציע עומד -ידי כל מציע על-בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על  .א

בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהיא כוללת את כל המסמכים 

 והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו.
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לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים,   .ב

של המציע או דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו -מטעם זה בלבד ולפי שיקול

חלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים ל

להתעלם מפגמים שאינם הוועדה שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 דעתה הבלעדי.-מהותיים, לפי שיקול

 :(%40 -פרמטר איכותי ) איכות המציע ואיכות ההצעה בחינת - שלב ב' .66

ועדת המכרזים תבחן את  .שלב א'שעברו את  להצעותנתן ניקוד איכות בשלב זה, יי .א

 , על פי הקריטריונים(100 -ל 0)ציון בין  הצעהותקבע ציון איכותי לכל  ,ההצעה

  הבאים: והמשקולות

 ניקוד מרבי  אופן קביעת הניקוד הקריטריונים #

1.  

, השלים 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום 
אספקה באמצעות קבלן משנה( )לא המציע בעצמו 

מכל רכב   לכליהתקנה של  עמדות טעינה חשמלית ו
, אשר הופעלו עם השלמת הסוגים במדינת ישראל

 . הקמתן

העומדות עמדות  10כל 
 יזכו בשתי נקודות.  -בקריטריון 

  

6 

2.  

, השלים 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום 
ה אספק)לא באמצעות קבלן משנה(  בעצמו המציע

לכלי רכב  של  עמדות טעינה חשמליתהתקנה ו
 ,הרחב לשימוש הציבור ישראלמדינת בשהותקנו 

 .  , והופעלו עם השלמת הקמתןמתחת כיפת השמים

כל עמדת טעינה העומדת 
תזכה בנקודה  -  בקריטריון

 אחת. 

10 

3.  

ברשות ובשימוש המציע מערכת ניהול עמדות 
 עינהטעינה חשמלית המנהלת לפחות שני אתרי ט

 את כל הפונקציות הבאות תוכולל ,במדינת ישראל
ביצוע חיוב  ;ניהול ובקרת עומסי חשמל: לפחות

בקרת סטטוס עמדות הטעינה בזמן ; כספי מרחוק
 .וביצוע תמיכה טכנית מרחוק אמת

בלבד  עמידה מלאה בקריטריון
 .ניקוד המרביבתזכה 

10 

4.  

חדשים  4ובמשך  במכרז ההצעה הגשת למועד נכון
ות טרם הגשת ההצעה, למציע )בעצמו או לפח

באמצעות גוף מטעמו( מערך שירות לקוחות 
שעות  18הפועל  חשמליתלמשתמשי עמדות טעינה 

חול, וכולל שירותי תמיכה  בימי לפחותביממה 
 חשמליותמרחוק לחומרה ולתוכנה בעמדות טעינה 

 . במדינת ישראל

בלבד  עמידה מלאה בקריטריון 
 ניקוד המרבי.בתזכה 

10 

עם רשויות מקומיות  שחתםהציג הסכמים המציע   .5
ו/או גופים ממשלתיים  תאגידים עירונייםו/או 

לאחר  במדינת ישראל,, ו/או חברות ממשלתיות
עמדות טעינה חשמלית   10להקמה של  ,1.1.2016

י פכוללות ביצוע חיוב כסה, הסכםלפחות בכל 
קיבל הזמנת או שו/ ,מרחוק באמצעות אפליקציה

עמדות טעינה  10להקמה של בכתב ה עבוד
כוללות ביצוע חיוב כספי מרחוק ה לפחותחשמליות 

הסכם מסגרת עם מי במסגרת  באמצעות אפליקציה
 .מהגורמים הנ"ל

הסכם /כל הסכם חתום כאמור
 ,מסגרת עם הזמנת עבודה

 2 -זכה בי -ריוןטבקרי יםהעומד
 נקודות. 

 

4 

 Aלעמדת טעינה מסוג המוצע  הדגםמעמדות   .6
שהותקנו  (לעיל 5.5.1)כמפורט במענה לסעיף 

אשר  ,במדינות המאושרות קרקעיים-בחניונים תת
 הופעלו עם השלמת הקמתן.

העומדות עמדות טעינה  100כל 
 יזכו בשתי נקודות.  -בקריטריון 

10 

עמדות טעינה העומדות  100כל  Bלעמדת טעינה מסוג המוצע  הדגם שלעמדות   .7
 יזכו בשתי נקודות.  -בקריטריון 

10 
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מציע שיקבל ציון  .(ציון איכות מרבי - 100)מתוך  50המינימאלי הינו האיכות ציון  .ב

 המחיר. יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות 50 -ת נמוך מאיכו

מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף לאיכות,  .ג

, ומעלה 40על זכותה לאפשר להצעות שציון הסף לאיכות שלהן  המזמינהשומרת 

ככל שלא התקבלו לפחות שלוש  להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.

ומעלה, תהיה המזמינה רשאית לאפשר  40ת שציון הסף שלהן לאיכות היה הצעו

בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר לעבור את רף האיכות ולעבור ההצעות לשלוש 

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המזמינה להפעיל לשלב בדיקת הצעת המחיר. 

להוראות ס"ק )ב( את סמכויותיה המנויות בסעיף זה, והיא רשאית לנהוג בהתאם 

 לעיל, לבטל את המכרז ולפעול בהתאם לכל אחת מסמכויותיה על פי הזמנה זו.

 ( %60 –בחינת ההצעה הכספית )פרמטר כמותי  - 'גשלב  .67

 שהותקנו (לעיל 5.5.1 )כמפורט במענה לסעיף
אשר  ,במדינות המאושרות מתחת כיפת השמים

  הופעלו עם השלמת הקמתן.
לעמדת טעינה מהירה  המוצע הדגםשל  עמדות   .8

( לעיל 5.5.2)כמפורט במענה לסעיף  Dמסוג 
במדינות המאושרות בשטח פתוח  שהותקנו 

 והופעלו עם השלמת הקמתן.

העומדות  עמדות טעינה 10כל 
 יזכו בשתי נקודות. -בקריטריון 

10 

אולטרה לעמדת טעינה  המוצע הדגםעמדות  של   .9
 (לעיל 5.5.2)כמפורט במענה לסעיף  E מהירה מסוג 

  במדינות המאושרות בשטח פתוח שהותקנו 
  והופעלו עם השלמת הקמתן.

עמדות טעינה העומדות  10כל 
 יזכו בשתי נקודות. -בקריטריון 

10 

עובד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע   .10
במתן שירות ותמיכה  ,בין היתר ,עוסקהשכיר 

 .שראלבמדינת י לעמדות טעינה חשמלית
חשמלאי עובד בעל השכלה של  –" עובד שכיר"

מוסמך ו/או הנדסאי או מהנדס במקצועות  
, לגביו מתקיימים החשמל/אלקטרוניקה/מחשבים

 .מעביד-יחסי עובד
 עובדים שכירים* במענה לסעיף זה ניתן להציג 

המועסקים ישירות אצל העומדים במלוא הדרישות 
חזיק באופן אצל בעל מניות במציע המ אוו/המציע 

  .לפחות ממניות המציע 50%-ישיר )ללא שרשור( ב

 -שכיר העומד בקריטריון כל 
 יזכה בנקודה אחת.

 
 

5 

במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע   .11
במדינת לעמדות טעינה  פעילה ת משתמשיאפליקצי

הכוללת את הרכיבים הבאים או חלק  ישראל,
 מהם: 
 עמדותקבלת נתונים על מצב טעינה של  •

מצבים:  3ווי של )לכל הפחות חי
 תפוס/פנוי/תקול(

 אפשרות תשלום באפליקציה  •

 איתור גאוגרפי של עמדות טעינה  •

כל רכיב באפליקציה )מתוך 
 5 -שלושת הרכיבים( יזכה ב

 נקודות. 

15 

   100 
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 יוכלו, שלב ב'ועברו את רף האיכות ב 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים .א

ו מי שמונה לשם , בו תפתח ועדת המכרזים, אהמחיר הצעת שלב, 'ג שלבב להשתתף

 כאמור. (, של המשתתפים'זמסמך , את מעטפת ההצעה הכספית )על ידהכך 

 ,"הסכום הכולל של ההצעה הכספית"הכוללת )הצעת המחיר המציע שיציע את  .ב

אשר הינו סכום מכפלת המחירים המוצעים  -כמפורט בתחתית כתב הכמויות 

 את מירב הנקודות בסעיף זהיקבל  ,ביותר ההנמוכבכמויות הנקובות בכתב הכמויות( 

. המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי, כפי היחס שבין הצעתם נקודות( 100)

 .ביותר הנמוכהלבין ההצעה 

 לדוגמא: 

 ש"ח. 40 – הסכום הכולל של ההצעה הכספיתהצעת מציע א':  •

 ש"ח. 50 – הסכום הכולל של ההצעה הכספיתהצעת מציע ב':  •

ולל הנמוך ביותר יקבל את הניקוד המרבי בגין מציע א' בעל הסכום הכ •

 נקודות(. 100ההצעה הכספית )

  [.100( * 40/50)]נקודות בגין ההצעה הכספית  80מציע ב' יקבל  •

ת המחיר תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע בכדי והצעיובהר כי  .ג

, לרבות כל השירותים המבוקשים, כל מס או היטל או תוספת אחרתמלוא לספק את 

להצעה  6בתוספת/ניכוי לפי סעיף התאמת המחירים )סעיף תשלום לצד שלישי, 

 למעט מע"מ.הכספית(, 

היה זכאי לקבל כל יכי ידוע לו שלא בהגשת הצעת המחיר המציע מצהיר ומסכים  .ד

ה תמורה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכום הנקוב בהצע

 .סכםהה להוראותהכספית, בכפוף 

גם בשלב זה תהא לועדת המכרזים סמכות לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין  .ה

 .לסמכויותיה על פי הזמנה זולבקש את תיקונה ו/או השלמתה ו/או הבהרתה בהתאם 

הצעת ו (40%) האיכותציון מ , המורכבגבוה ביותרסופי הה הציוןפי  על בחריי במכרז הזוכה .68

 :ע"פ הנוסחה הבאה ,הזמנה זו והדין, בכפוף להוראות (60%) המחיר

 הסופי הציון פרמטר כמותי( = ניקוד*)60/100*)ניקוד פרמטר איכותי( +40/100

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי  .69

ו המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונת

הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה 

או בשל ו/או  מוטעית של נושא המכרז ו/או במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים

מונע הערכת ההצעה  ועדת המכרזיםחוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 כדבעי.



 
   

21  

הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי  מובהר למען .70

המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות 

את  למזמינהשל המציע( שאין ביכולתו להעניק  ממזמיני עבודות אחריםהמלצות ומידע שהגיע 

 המלאה.  הונהעבודות המבוקשות לשביעות רצ

)להלן: ים ממנו חלקאו ללכתב הכמויות כולו לערוך אומדן  העל זכות תשומר המזמינה .71

פי -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-על למזמינה"(, וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת האומדן"

ביחס  וכל חלק הימנם לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים תרשאי המזמינההא תדין, 

 הציון הסופי, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת כל חלק ממנוו לאומדן

הגבוה ביותר וכל חלק ממנה, לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכל 

 המוחלט: הדעת-פי שיקול-על

לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל  .71.1

 שנדרש;

 בחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי;ל .71.2

 לבטל את המכרז; .71.3

 ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן;-לנהל משא .71.4

 ;ות על הגשת הצעות כספיות חלופיותלהור .71.5

בין המציעים, או בין קבוצת המציעים שהצעותיהם נמצאו  לקיים הליך תחרותי נוסף .71.6

או בין קבוצת המציעים שהצעותיהם נמצאו בפער סביר )חיובי או  נמוכות מהאומדן

 .הכל לפי שיקול דעתה המקצועי של הוועדה –שלילי( מהאומדן 

פיו כדי -על המזמינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות 

אין בהוראות אלו כדי  בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן המזמינהלגרוע ו/או לפגוע בזכויות 

-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג23-( ו1)א21בהתאם לתקנות  המזמינהלגרוע מזכויות 

הבלעדי  הדעת-פי שיקול-על תהא רשאית המזמינהשפיהן, באופן -על המזמינה, ומזכויות 1993

ל או מקבוצת המציעים הסופית שתיקבע עלדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות, 

הצעה כספית חוזרת ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או , ידי הוועדה

 שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן, ואף ללא פער כאמור.

ולבקש מהמציעים, בין אם לגבי ההצעות רשאים לבקש הבהרות מטעמה או מי המזמינה  .72

קן או לשפר את הצעותיהם, בין בשלב מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים, לת

, וכן קביעת רשימת המציעים הסופים אליה אחד ובין במספר שלבים. סדרי הדיון עם המציעים

. , תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעיםהמזמינהייקבעו על ידי  תיעשה הפנייה,

ת הצעה מתוקנת או למציעים או לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגש המזמינה תודיע

הליכים לנהל המזמינה בכדי לחייב את  המזמינהמשופרת. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של 

כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי או , כאמור

הליך תחרותי בכל מקרה לא יהיה בניהול  לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה.
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ההליך ומהסעדים המוקנים כדי לגרוע מתוקפה של הצעה כפי שהוגשה טרם ניהול ף נוס

 .למזמינה בגין הפרת הוראות ההזמנה

כלשהו, ולא של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ הנ"ל ת יואין בסמכו .73

י כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכיהא בהן ו/או במימושן 

 המכרז או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

 על הזכייה והתקשרות ההודע

ככל הניתן קבלת ההחלטה, לאחר מכן סמוך  תחליט על הזוכה ותודיע לכלל המציעים המזמינה .74

איננה  המזמינהעל אף האמור בהזמנה זו, . מובהר בזאת כי בדבר הצעתם על החלטתה

 המזמינהולה ביותר או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה וכי מתחייבת לקבל את ההצעה הז

, וכן לפרסם מכרז אחר רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא קודם או לאחר זכיית מציע

. כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. מובהר תחתיו

, בקשר עם כל המזמינהמ –או אחרת כספית ו/ –בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 

 האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.

במכרז יהא לעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטות בהסכם, המהווים, בין היתר,  הזוכהעל  .75

 21 -תנאי לחתימת המזמינה על ההסכם ותנאי לקבלת צו התחלת עבודה, וזאת לא יאוחר מ

 ובכלל זאת:ם ההודעה על זכייתו במכרז, ימים קלנדריים מיו

)כמפורט  מתכולת סעיפי העבודה הכלולים בפעימה הראשונה 10%הגשת ערבות בגובה  .75.1

 ., בהתאם להוראות ההסכםכערבות ביצוע לעיל( 6.1בסעיף 

 ., בהתאם להוראות ההסכם.קיום ביטוחיםהמצאת טופס אישור על  .75.2

והאסמכתאות על עמידת כל העמדות שהוצעו ע"י הספק  , המפרטיםתוניםכל הנ המצאת .75.3

הצגה פיזית  , כולל לשביעות רצון המזמינה ( בכל דרישות המכרזC)מלבד עמדה מסוג 

, וכן מסירת כל הבהרה על ידי הזוכה לבקשת המזמינה B -ו Aמסוג  של עמדות טעינה

( E -ו  C, Dשל יתר העמדות ) וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמינה לדרוש הצבה פיזית

המזמינה תעביר את  במועד זה או בשלב מאוחר יותר, לפי שיקול דעת המזמינה.

ימים והזוכה יידרש לבצע את כל התיקונים  21הערותיה לזוכה, ככל וישנם, בתוך 

 ימים.  14וההתאמות בתוך 

ומדת בתנאי כי עמדה כלשהי אינה עלמזמינה מודגש כי במידה ובמהלך הבחינה יתברר 

ההסכם, המזמינה רשאית לדרוש מהספק לבצע ההזמנה ו מפרט ההקמה וביתר הוראות

ולקבוע תנאים נוספים  את כל התיקונים וההתאמות הנדרשות בעמדות המוצעות

 למימוש הזכייה, מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויות הספק על פי ההסכם ומסמכי המכרז

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד הבא אחרי הזוכהלבטל את הזכייה ולהתקשר עם המציע או 

 . אחר העומד למזמינה על פי מסמכי המכרז והדין

לרבות מנהל פרוייקט,  ,המציעצוות הביצוע של סיון ינ, תעודות ופירוט םפרטי המצאת .75.4

 ., כנדרש במפרט ההקמהחשמלאי אחראי, ממונה בטיחות ומנהל עבודה
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חתום על ידי היצרן( וכל מסמך אחר  5ו' נספחההסכם על נספחיו )לרבות הגשת הגשת  .75.5

לצורך הוצאת ההתקשרות ועל פי הוראות הקול הקורא, אשר יידרש על ידי המזמינה 

 .וכל גורם מטעמו כשהם חתומים על ידי המציעלפועל 

, תהיה בכתב ןאו חלק ן, כולביצוע העבודותלהתקשר עם מציע לצורך  המזמינההחלטת  .76

הודעת הזכייה לא תחייב את  .המזמינהמטעם  לכךים כהמוסמהגורמים וחתומה בידי 

על נחתם לעיל וכל עוד לא   75דרישות הנקובות בסעיףכל העמד הזוכה ב, כל עוד לא המזמינה

או מסמך שום הודעה  ."אמסמך יכבנוסח ההסכם המצורף , התקשרותההסכם ידי המזמינה 

ולא תקנה כל  המזמינהלבין זוכה המחייב בין  הסכם וצריה, לא פ-, בין בכתב ובין בעלאחר

 ו/או כלפי ועדת המכרזים. המזמינהטענת השתק או מניעות כלפי 

 הלא יהי הוזוכה מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכ .77

צו רם הוצא לו ובט כאמור לעיל הסכםעמו בטרם נחתם ביצוע העבודות רשאי להתחיל ב

 .מאת המזמינההתחלת עבודה 

, אשר ישמש כעתודה "(כשיר שני)להלן: " ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז .78

בין  ,ו להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיאבמקרה וייבצר מהזוכה להשלים את עבודתו ו/א

אית לדרוש את המזמינה רש. נבחר זוכה שני כאמור, מזמינהבשמקורה במציע ובין שמקורה 

ערבות המכרז שלו בידי המזמינה עד לפקיעתה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמינה השארת 

  .ימים לאחר הודעת הזכייה המקורית במכרז 90לדרוש את הארכתה לתקופה שסיומה 

ניתנה לכשיר השני הודעה על מימוש הזכייה, יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה במכרז, 

החל ממועד מסירת הודעה  ,חויב בכל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ללא סייגוהוא יהא מ

הארכת תוקף ערבות המכרז ככל שיידרש לכך, בין לאחר הכרזתו ככשיר שני ובין  לרבותעל כך, 

 זכיית הכשיר השני.  מימוש לאחר ההודעה על

 לפני בין, אשהי סיבה מכל וזאת, התקבלה שהצעתו מסוים מציע הצעת שתתבטל במקרה .79

 עםהכשיר השני ו/או  עם להתקשר חייב המזמינההא ת לא, מכן לאחר ובין הסכם איתו שנחתם

 .אחר מציע כל

היה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מבלי לגרוע מיתר הוראות הזמנה זו ומסמכי המכרז,  .80

לזוכה, לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב  המזמינהת הא רשאיתמהתחייבויותיו לעיל, 

וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על פיה הוא נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם 

 להודעה ובמסגרת הזמן שקבעה.

בכל  הלכל סעד המוקנה ל תזכאי המזמינהתהא , בשל התנהלות הזוכה במכרזבוטלה הזכייה  .81

המכרז כדמי נזק , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חילוט ערבות דין ובמסמכי המכרז

 .מוסכמים וקבועים מראש

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .82

התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין 

 פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם.-בכתב ובין בעל
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 סייגים להתקשרות עם הזוכה

ביצוע ההתקשרות עם הזוכה ומובהר בזאת כי מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי המכרז,  .83

לרבות המענקים המותנים  בקבלת תקציבים ממקורות שונים ים בתנאי מתלהמותנ ,העבודות

יתקבלו  , וכי במידה ולאבמכרזי הקול קורא של משרד האנרגיה בהם זכתה המזמינה

לבטל את  תרשאי תהא המזמינהמכל סיבה שהיא, ם האמורים, כולם או חלקם, התקציבי

הכרזה  לאחרבכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות  ו/או רכיבים מתוכו המכרז

ם עקב מכל סוג שהו/או תשלום ו/או סעד על הזוכה במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי 

שלא לממש את ההתקשרות  ת המזמינההא רשאיתיותיה, בנוסף ומבלי לגרוע מיתר זכו. כך

, מטעמי מחסור פי מכרז זה, בכל שלב שהוא-לצמצם את היקף העבודות עלו/או להפסיק ו/או 

ו/או תשלום ו/או והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי  ,ו/או עיכוב בהעברת התקציבים בתקציב

ביצוען מראש ושהוזמנו עבודות תשולם עבור אשר תמורה , למעט עקב כך סעד מכל סוג שהם

 המושלם אושר לפי החלטת המזמינה. 

, או חלק מהן התקציבים המתאימים לצורך ביצוע העבודות יאושרו ו/או יתקבלוכל שלא כ

יהא כל צד רשאי להודיע  מכל סיבה שהיא, החודשים שלאחר ההודעה על הזכייה, 18במהלך 

ו/או ה מי מהצדדים בפיצוי ו/או החזר הוצאות לצד שכנגד על ביטול הזכייה, מבלי שהדבר יזכ

 בגין כך. סעד כלשהם

 גילוי מידע במכרז

מכל אחד ו/או  ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע .84

לגלות פרטים מלאים ומדויקים ו/או מבעלי המניות במציע  מהיצרןמהשותפים במציע ו/או 

ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע  בדבר זהותו, עסקיו, מבנה

אחר שלדעתה יש ענין בגילויו. כן רשאית וועדת המכרזים )או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה 

במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך ו/או היצרן לבחון פרויקטים אחרים של המציע 

 מתן הניקוד לאיכות המציע.

עדת המכרזים, בכל שלב משלבי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי וכן רשאית  .85

, בין שצוינו בהצעת המציע ובין אם לאו, ולדרוש מהם ם שלישייםמסוייג, לפנות לצדדי

וכל מידע אחר שהוועדה  היצרן/ביחס לעבודות שביצע המציע פרטים נוספיםאישורים ו/או 

בהגשת הצעות, יראו את  יע בתנאי המכרז.סבורה כי הוא רלבנטי לבחינת עמידת המצ

 .המזמינהכאילו הסכימו לביצוע הבדיקות דלעיל על ידי  ומי מטעמם המציעים

רשאית  –מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .86

העומדת ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 

לוועדת המכרזים ו/או לרשות, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או 

 לפי כל דין.

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  למזמינהזכה מציע, ולאחר מכן התברר  .87

ה לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהי המזמינהבלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית 

 למזמינהזכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה 

 כתוצאה מההפרה.
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בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים,  .88

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו,  המזמינהבמידה ותידרש 

מובהר כי על דרך הכלל ההצעה הכספית , בבחינת סוד מסחרי. המזמינהקול דעתה של לפי שי

לא וכל מסמך שהוגש על ידו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על כל רכיביה, של הזוכה 

 לסוד מסחרי/מקצועי.  ייחשבו

נתונים, , מידעהטקסט,  ל גבישבו יסמן המציע, עשל ההצעה עותק נוסף רשאי לצרף  מציע .89

שאין לגלותם ליתר המשתתפים,  מסחריאו /ומכים וכיו"ב שלדעתו הם בגדר סוד מקצועי מס

 והפסיקה.  , התקנותבהתאם להוראות חוק חובת המכרזים

הסימון כאמור ילווה בנימוק, בהתחשב בהוראות הדין והפסיקה. על פי התקנות סמכות 

לקבל את התייחסות המציע  ההכרעה נתונה לוועדת המכרזים. יחד עם זאת, הוועדה מעוניינת

כמוה כהסכמה לכך שאין החומר )שאינו המציע לחלק כלשהו בהצעה מראש. אי התייחסות 

. אי הגשת עותק הצעה עם סימון סוד מסומן כסוד מקצועי/מסחרי( בגדר סוד מקצועי/מסחרי

מסחרי, במעמד הגשת ההצעה, כמוהו כהסכמת המציע לעיון המציעים בכל חלקי הצעתו ללא 

ויתר המסמכים הקשורים בהוכחת  למען הסר ספק, ההצעה הכספית של המציע .יוצא מן הכלל 

סימון מידע , אלא אם כן צורף להצעה עותק עם כסוד מסחרי/מקצועיייחשבו לא  תנאי הסף

 .מסחרי כאמור בסעיף זה

יצוין  מסחרי/שיצורף לשם סימון מידע שלדעת המציע הינו בגדר סוד מקצועיההצעה  עותקעל 

 ".מסחרי/מידע שהנו בגדר סוד מקצועי סימון – 2/20מכרז "

מהאמור, השחרת קטע מסוים בהצעה, תהווה ראייה לויתור המציע על עיון בקטע  לגרועמבלי 

 צעות אחרות. המושחר בה

כי קיים ספק כלשהו בשאלת גילוי  המזמינהכי במקרה בו תהא סבורה  על אף האמור, מבוהר

רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת  המזמינההמידע, תהא 

המציעים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה, כספית או  המורה על גילוי כאמור.

 רת, לרבות במפורש הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בקשר עם החלטת הוועדה כאמור.אח

ן ו/או ילעי , לאחר קבלת הודעה בדבר החלטת הוועדה בנוגע להצעתו במכרז,מציע אשר יבקש .90

, ההצעה הזוכה, פרוטוקולים או כל מסמך אחר בקשר מסמכי המכרזמסמך כלשהו מתוך לצלם 

לכיסוי העלות הכרוכה בהפקת המסמכים + מע"מ, ש"ח  500יידרש לשלם מראש  עם המכרז,

 המבוקשים. 

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  .91

במידע שמסר לוועדת המכרזים או לרשות, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד 

עד לחתימה על  –וכה, ואם נקבע כזוכה למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הז

 ההסכם.

 אחריות

בקשר עם הצעתו בקשר  מציעבכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו ל תנושא האינ המזמינה .92

 ו/או בשל ביטול המכרז ו/או ההתקשרות. אי קבלת הצעתולרבות בכל הנוגע ללמכרז זה, 
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לשהו או להחזר הוצאות כלשהן זכאי לפיצוי כ ציעמובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המ .93

 בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 סודיות

בקשר או לצורך  המזמינהלו על ידי מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר  והיצרן המציע .94

 המכרז או ביצוע העבודות על פיו.

במכרז לכל גורם שהוא ם ואת פרטי הצעת םהלגלות את פרטי םרשאי ולא יהי ,והיצרן המציע .95

 .מראש ובכתב המזמינהא בהסכמת אל

 בנוגע לשמירת סודיות. המזמינהמתחייבים לציית לכל הוראות  המציעים .96

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  המזמינהכל מסמכי המכרז הנם רכוש  .97

והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי  המזמינהמקיבל הודעה  הגיש המציע הצעה, או

 .המזמינההמכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 


