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הוראות כלליות ותנאי המכרז.

נספח 1

ערבות משתתף (ערבות הגשה).

נספח 2

תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח 3

תצהיר על תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים והעדר הרשעות.

נספח 4

התחייבות למניעת ניגודי עניינים.
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נוסח המלצות מחייב.

מסמך ב'
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מסמך ג'
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מסמך א' – הוראות כלליות ותנאי המכרז
הרשות לפיתוח הגליל (להלן" :הרשות") ,עבור משרד הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" :המשרד")
מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ ,ליווי מקצועי ,תכנון ,ניהול פרויקט ופיקוח על ביצוע
עבודות להקמת מיצגי תאורה באתרים שונים במסגרת פרויקט "מאירים את הגליל" (להלן:
"הפרויקט").
.1

כללי
הרשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל (להלן" :החוק"),
ותפקידיה ,בין היתר ,קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי ,החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל,
הכל כקבוע בחוק .משנת  2005משמשת הרשות לפיתוח הגליל כזרוע ביצועית של המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
מטרת המכרז
הרשות מעוניינת לבחור גורם מקצועי אשר ילווה אותה מקצועית וכן ירכז עבורה את
מכלול ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מפרויקט "מאירים את הגליל" של המשרד.
הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין הרשות ובין הזוכה במכרז זה יהווה הסכם מסגרת
למתן שירותי ייעוץ מקצועי ,תכנון וניהול ופיקוח על ביצוע העבודות במיזמי תאורה
באתרים שונים ברחבי הגליל אותם יחליט המשרד לבצע.
מובהר למען הסר ספק ומבלי למעט מהפירוט אשר יובא להלן ,כי במסגרת השירותים
המקצועיים אותם יעניק הזוכה במכרז זה לרשות ו/או למשרד ו/או לכל גורם אחר
מטעמם ,יראו הרשות ו/או המשרד את הזוכה במכרז זה כמנהל פרויקט ,אשר יהא מחויב
להעניק את מלוא השירותים הרלוונטיים אשר יידרשו לצורך ביצוע הפרויקט ,החל משלב
הייעוץ הראשוני ואפיון עבודות התאורה וכלה בשלב האופטימיזציה של הפרויקט
ומסירתו לבעלי האתר/ים.

.2

מסמכי המכרז
 .2.1המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה מהווים את "המכרז" ויהוו את "החוזה".
(א) התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.
(ב) אישור בדבר העדר הרשעות קודמות.
(ג) טופס הצעת המציע.
(ד) הסכם התקשרות.
(ה) נוסח ערבות משתתף.
(ו) אישורים  /התחייבויות.
(ז) הצהרה  /התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר.
(ח) פרטי ניסיון מקצועי של המציע.
נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
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.3

מועדים
מועד

פעולה

28.2.17

מפגש מציעים

בשעה  11:00במשרדי הרשות לפיתוח הגליל

.4

מועד תום שאלות הבהרה

6.3.17

המועד האחרון להגשת
הצעות

15.3.17

תוקף ערבות משתתף ע"ס
₪ 50,000

07/06/17

מהות השירות
 .4.1השירותים נשוא מכרז זה הינם שירותים מקצועיים ייחודיים הכוללים שירותי
תכנון מערכות תאורה ,שליטה ובקרה ,תכנון מערכות חשמל ,תיאום מערכות חשמל
ותאורה ,ייעוץ וליווי גורמי המקצוע ברשות ו/או במשרד וכיו"ב ומשכך ,כלל
השירותים אשר יינתנו על ידי המציע לרשות ו/או למשרד יינתנו על ידי בעלי מקצוע
מאושרים בלבד ו/או על ידי המציע באופן אישי.
הזוכה במכרז זה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה
לאחר ,לרבות לא ליועצים חיצוניים מטעמו ,אולם בהסכמת הרשות ו/או המשרד,
בכתב ומראש ,יהיה רשאי להעמיד כוח אדם מקצועי מטעמו לבצע את השירותים,
כולם או חלקם.
על אף האמור לעיל ,הזוכה במכרז יהיה רשאי להעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודה
ובלבד שיאושרו מראש ובכתב ע"י הרשות לפיתוח הגליל .
למען הסר ספק ,על המציע לפרט בהצעתו את פרטיו המלאים של נותני השירות
המוצעים מטעמו ,אשר יועמד מטעם הרשות לצורך עבודה שוטפת מול הרשות ו/או
המשרד והבחירה תהא בידי הרשות בלבד ,לא ניתן יהיה להחליף את נותן השירות
אלא בהסכמת הרשות ,מראש ובכתב.
 .4.2השירותים שיכללו בהצעה (להלן" :השירותים") ושאותם מתחייב המציע לספק
כאמור בהוראות מכרז זה הינם כדלקמן:
.4.2.1

פגישות מקדימות (פגישות התנעה) ביחס לכל אתר אשר ייכלל בפרויקט.

.4.2.2

ביקור באתרים השונים להכרת השטח.

.4.2.3

גיבוש קריטריונים לביצוע על פי פרמטרים מוסכמים – יצירת תרשים
ביצוע.

.4.2.4

הכנת פרוגרמה לאתרים.

.4.2.5

התייעצות ותיאום עם גורמים רלוונטיים כגון רשויות ,ועדות וכדומה.

.4.2.6

התייחסות לתשתיות קיימות וכן בדיקת מערכות החשמל הקיימות במקום
(במידה ויש) /התייחסות לחיבור לתאורה סולארית.

.4.2.7

עריכת מפרטים טכניים ביחס לכל אתר בו יבוצע הפרויקט.
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.4.2.8

עיצוב תכנון וייעוץ תאורה.

.4.2.4

עריכת תכניות תאורה כולל מיקומים ופרטים.

 .4.2.10הכנת אומדנים ועלויות בכל אתר.
 .4.2.11כתבי כמויות.
 .4.2.12ההצעה תכלול הכנת מצגת להצגה בפני הגורמים המוסמכים בכדי להביא
את התכנית לאישור ולביצוע.
 .4.2.13יציאה למכרז לביצוע תאורה באתרים נבחרים.
 .4.2.14פיקוח ובקרה.
 .4.2.15ליווי מיזם לאחר ביצוע לאופטימיזציה של הפרויקט לפחות  3שנים מיום
הסיום – עד להעברה שלמה לידי בעלי המקום
 .4.2.16הוצאת דו"חות ביצוע רבעוניים.
 .4.3מגיש ההצעה הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") יספק את השירותים לרשות כמפורט
בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו ,בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה.
 .4.4לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי
הנחיות הרשות.
.5

תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות
 .5.1ההתקשרות תהא למשך שנתיים ( 24חודשים) ,החל ממועד החתימה על החוזה.
 .5.2לרשות ,ולה בלבד ,תהיינה שתי ( )2אופציות להארכת ההתקשרות ,כל פעם בשנתיים
( 24חודשים) ,סה"כ עד ( 6שש) שנות התקשרות ,ובלבד שההודעה ניתנה לא יאוחר
מ 60 -ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה ,בהתאם לנסיבות.
 .5.3ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם לשיעור העמלה המבוקש על ידי
המציע כשכ"ט שהציע הזוכה במכרז זה.
 .5.4לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי ,במקרה והזוכה לא
יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו ,לרבות אי עמידה בלוחות זמנים ,אי
עמידה בדרישות ,אי קיום הנחיות הרשות ו/או המשרד ,וכיו"ב.
 .5.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,ובכלל זה בשל שיקולי תקציב ,בהודעה בכתב שתינתן לזוכה לפחות
( 30שלושים) ימים מראש.
 .5.6למען הסר ספק מובהר ,כי היקף ההתקשרות הכולל כאמור בהוראות מכרז זה,
לרבות בגין ביצוע מערכות התאורה באתרים השונים ,יהיה ביחס לכל שנת תקציב
כפוף לאישור תקציב הרשות ו/או המשרד וכי הרשות ו/או המשרד לא יאפשרו כל
חריגה מההיקף התקציבי השנתי ,אלא באישור מראש ובכתב על ידי מנכ"ל הרשות.
היקף ההתקשרות כאמור לעיל (תקציב הרשות ו/או המשרד השנתי עבור פרויקט
מאירים את הגליל) מורכב הן מהסך הכספי הנדרש לצורך ביצוע העבודות להקמת
מיזמי התאורה בכל אתר ואתר והן מהסך הכספי המהווה תקורות (שכ"ט והוצאות)
של הזוכה במכרז זה.
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 .5.7מובא בזה לידיעת המציעים במכרז זה כי תקציב הרשות בשנת ( 2017כפוף
לאישורו) עבור הפרויקט מסתכם בסך של ( ₪ 1,500,000מיליון וחמש מאות אלף
שקלים חדשים).
.6

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף
 .6.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת
הצעות על ידי יחידים ולא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 .6.2המציע מעסיק בשורותיו מהנדסי חשמל וגם אדריכלים וגם מומחי/יועצי תאורה וגם
אדריכלים וגם מתכנני תאורה בעלי השכלה בתחום התאורה האדריכלית ,הארת
שצ"פים ועבודה מול רשויות לפחות  5שנים.
 .6.3למציע ניסיו ן מוכח במתן שירותי ייעוץ מקצועי ,תכנון וליווי מערכות חשמל,
תאורה ,שליטה ובקרה במשך ( 10עשר) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות במכרז זה ברציפות.
לעניין תנאי הסף כאמור בס'  6.2לעיל ,על המציע להראות ניסיון מוכח בכלל
התחומים הבאים :תכנון תאורה קבועה ותאורה זמנית; תכנון תשתיות חשמל
לתאורה; תכנון הטיות קווי חשמל כולל תיאומים עם חח"י; השוואה בין חלופות
תאורה סטנדרטיות ו  ;LEDתאורה דקורטיבית ואדריכלית; תאורת גשרים;
תאורת מעברים סגורים; הארקת גשרים וקירות; תיאום מערכות ותשתיות
תקשורת (בזק ,סלקום ,הוט ,פרטנר וכו'); הטמעת מערכות ,אופטימיזציה ובקרה.
 .6.4למציע ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא מכרז זה לרשומ"ק וגם למשרדי ממשלה
או חברת חשמל לישראל או רשות הטבע והגנים או רשות העתיקות.
 .6.5על המציע לצרף לפחות ( 3שלוש) המלצות בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 .6.6המציע צרף להצעתו ערבות משתתף ע"ס ( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪בנוסח המצ"ב
למסמכי המכרז.
 .6.7רק מי שנרשם טלפונית במזכירות הרשות יהיה רשאי להשתתף במכרז.
תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .הם מצטברים ויש
לראותם כמשלימים זה את זה .אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה
תיפסל ולא תיבחן כלל.

.7

מסמכים נוספים
נוסף על תנאי הסף הנקובים לעיל על המציע לעמוד בתנאים הבאים וכן לצרף להצעתו
העתק המסמכים הבאים:
 .7.1אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו 1476-המעיד כי
המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .7.2תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו 1476-בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.
בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע ,בעלי שליטה בו וחברות
אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,במידה והיו כאלה ,וכן כל הקנסות שהושתו על
מי מאלה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,בגין הפרה של חוקי
העבודה ,בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה .המציע יצרף
אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות
כאמור או העדרם.

פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל 04 -9552426 .פקס 04 -9552440
 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

 .7.3אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה
לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים
וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה וחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר
מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח המצ"ב
לחוברת המכרז.
 .7.4מסמך המעגן את התחייבות המציע לעמוד בכל דרישות ותנאי המכרז ,לרבות מפרט
השירותים ,ללא יוצא מן הכלל.
 .7.5הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות
מחשב מורשות ,בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.
 .7.6על המציע לצרף תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך
מוסף.
 .7.7רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין ,הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן
קיום של הרישיונות הנדרשים על פי דין ,בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.
 .7.8חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות.
 .7.4הגשת טופס הצעת המציע ,בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.
.8

ערבות משתתף
 .1.1כתנאי להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית
צמודה למדד בסך ( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪היא ערבות המשתתף (להלן:
"הערבות") .הערבות תהיה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז .הערבות תהיה בלתי
מותנית ובת תוקף עד לתאריך  07/06/17ההצעה תחשב כעומדת ותקפה על פרטיה
עד לתאריך 07/06/17
 .1.2הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז ובכלל זה
חתימה על החוזה ,במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ,במועד כפי שיקבע על ידי
הרשות.
 .1.8אם תודיע הרשות למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את
המציע עד לחתימת החוזה עמו והרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציא הארכת תוקף
הערבות עד לחתימת החוזה ,והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
 .1.4מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה ,אשר לא יאריך את תוקף הערבות
כאמור לעיל ו/או לא יחתום על החוזה תוך ( 7שבעה) ימים מיום שיידרש לכך על ידי
הרשות ,תהא הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות ,אשר יחשב כפיצוי מוסכם
למקרה כנ"ל .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע נזקים ו/או
סעדים נוספים.
 .1.5הערבות תוחזר לידי המציע ,זולת מציע ההצעה הזוכה ,בתוך  30ימים מיום שניתנה
הודעה על הזוכה במכרז.

.4

הצעת התמורה
 .4.1על המציע למלא בטופס הצעת המציע את שיעור העמלה (שכ"ט  +הוצאות),
באחוזים בלבד ,המבוקשת על ידו מתוך סך התקציב הפרויקט וביחס לכל מיזם
תאורה אשר יבוצע באמצעותו.
 .4.2על המציע להציע תשלום ריטיינר אשר לא יעלה על סך של  35,000ולא יפחת מסך
של ₪ 25,000
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 .4.3תנאי התשלום יהיו כמפורט בתנאי הסכם ההתקשרות המצ"ב לחוברת מכרז זו.
 .4.4יודגש ,הצעת המציע אינה כוללת מע"מ.
 .4.5הצעת התמורה ,כוללת את כלל השירותים אותם יידרש המציע להעניק לרשות וכן
את כל הוצאות המציע השונות לרבות נסיעות ,טלפון ,מסים שונים ,תנאים
סוציאליים וכד'.
 .4.6התמורה תשולם לזוכה כנגד הגשת חשבונית מס וכן מילוי טופס דיווח ולפי אבני
דרך לתשלום ביחס לכל פרויקט אשר יאושרו מראש על ידי הרשות ביחס לכל
פרויקט ופרויקט .התשלום יעשה לאחר אישור הגורם המקצועי ברשות.
 .4.7התמורה תהיה סופית ומוחלטת וכוללת את כל השירותים.
.10

הגשת ההצעות
 .10.1המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף בזה כמסמך ב' ויחתום עליו בשני עותקים
בחתימה מקורית מלאה .על הצעת המציע יחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת חותמת
התאגיד ויצורף אשור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע .עותק אחד יוגדר
"מקור".
 .10.2להצעה יש לצרף את הנספחים המצ"ב לחוברת המכרז כשהם מלאים וחתומים,
לרבות הדרישות ו/או האסמכתאות המצויות ו/או נדרשות בגוף הנספחים.
 .10.3הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף ,הבין את
מהות השירותים ,הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו,
קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך
יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של
המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
 .10.4נציג הרשות ,אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה הנו
עפרי סיידא .כל הפניות תעשנה בכתב בלבד ותענינה בכתב בלבד .באחריות המציע
לוודא כי השאלות התקבלו על ידי נציג הרשות.
 .10.5ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום  6.3.17בשעה  12:00בלבד .תשובות הרשות
תימסרנה למציעים אשר השתתפו במפגש המציעים בלבד וזאת עד ליום 8.3.17
בשעה .14:00
 .10.6כל מציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד.
 .10.7אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז .כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י
המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת (להלן" :השינוי") ,יקנו לרשות
זכות לפסול את ההצעה על הסף ,או לחילופין ,להתעלם מהשינוי ,וזאת עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.
 .10.8הגשת הצעות במענה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות
מסמך ג' והתחייבות לחתום עליו ,ללא שינויים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
 .10.4את המעטפה יש למסור במסירה אישית בלבד ולהניחה בתיבת המכרזים שבמשרדי
הרשות לפיתוח הגליל ,אזור תעשייה בר לב עד ליום  15.3.17בשעה  12:00בדיוק.
הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות
תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .10.10הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,לפי
שיקולה הבלעדי .במידה שאכן תתקבל החלטה כזו ,היא תפורסם כפי שפורסמה
הודעה אודות מכרז זה.
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.11

אמות מידה לבחירת הזוכה

 - 35% .11.1על בסיס שיעור העמלה המבוקש על ידי המציע מתוך סך תקציב הפרויקט.
 - 35% .11.2המציע אשר יציע את המחיר הזול ביותר בייחס לריטיינר החודשי.
 - 15% .11.3ניסיון ,כל עבודה רלוונטית אשר דומה באופייה ובמהותה לפרויקט זה יזכו
את המציע בשלוש נקודות עד חמישה פרויקטים.
 - 10% .11.4התרשמות כללית מהמצע.
 - 5% .11.5יקבע על בסיס איכות ההמלצות בכפוף לאופי הפרויקט אשר בוצע.
 .11.6הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף המהותיים המפורטים לעיל ,תיפסל על הסף.
 .11.7יודגש ,כי הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או את הניסיון
הרב ביותר או הצעה כלשהי.
 .11.8הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ,לרבות שיחות
עם ממליצים ואנשי קשר אשר ביכולתם להעיד על טיב כישוריו וניסיונו הרלוונטי של
המציע.
.12

העדר יחסי עבודה
השירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני ,ללא
תחולת יחסי עבודה בין הרשות לבין הזוכה.

.13

העסקת עובדי הזוכה
כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה כדלהלן; שכר עבודתם ,תשלום עבור שעות
נוספות ,תשלומים סוציאליים ,ביטוחים ,תשלום עבור שעות נוספות ,תשלום עבור
כלכלתם ,מדי עבודה ,תקורות ,הוצאות נסיעה ,זמני נסיעה ,הוצאות חניה ,הוצאות לינה,
הוצאות ניהול ,הטבות וכן הלאה – כל אלה יבואו על חשבון המציע ,מגולמות בהצעת
המחיר שתוגש על ידה.

.14

אחריות
 .14.1הזוכה יישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע
מראש .הזוכה אחראי מבחינת הרשות לכל נזק ,תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל שלו או של כל אדם הפועל מטעמו והכל גם ביחס לביצוע מיזמי
התאורה השונים.
 .14.2מובהר מפורשות ,כי ביחס לכל מיזם אשר יבוצע על ידי הזוכה במכרז זה ,יהיה
הזוכה אחראי ישיר גם לביצוע העבודות להתקנת מיזם התאורה ולפיקוח עליהן.

.15

פיקוח הרשות
 .15.1המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו ,לפקח
על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו ,לרבות פיקוח כספי
ומקצועי על השירותים שהרשות מממנת.
 .15.2המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת
השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.
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.16

החתימה על ההסכם
 .16.1המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף
כמסמך ג' למכרז זה וזאת תוך ( 7שבעה) ימים .כתנאי לחתימת הרשות על הסכם
ההתקשרות מתחייב המציע לצרף ערבות ביצוע על סך של ( ₪ 50,000חמישים אלף
שקלים חדשים) (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בנוסח המצ"ב
לחוברת המכרז .ערבות הביצוע כאמור תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות
ו/או האופציה לפי העניין והיא תעמוד בתוקפה למשך ( 60ששים) ימים ,לפחות,
לאחר תום תקופת ההתקשרות  /האופציה ,לפי העניין .מובהר כי הוראות מכרז זה
ביחס לערבות המשתתף תחולנה ,בשינויים המחויבים ,גם ביחס לערבות הביצוע.
 .16.2אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז ,על כל המשתמע מכך,
לרבות אפשרות הרשות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר הוכרז כזוכה.
 .16.3במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של
החוזה בסמוך לאחר חתימתו ,רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר
כזוכה במכרז (להלן" :הזוכה החלופי") ,במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכן.
במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה
החלופי.
 .16.4במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור
במציע הבא בתור אחריו ,בתנאים המפורטים לעיל.

.17

היררכיה בין המכרז להסכם
 .17.1ההסכם המצורף למפרט מכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד
משלים זה את זה.
 .17.2בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני
הנוסחים .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר
נוסח ההסכם על נספחיו ,ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב
במכרז.

.18

התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז
 .18.1הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות מסמך ג' תוך ( 7שבעה) ימים מיום
שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה ,או בכל מועד נדחה שייקבע על ידי הרשות בכתב.
 .18.2מובהר בזאת כי בטרם חתימת מורשיי החתימה מטעם הרשות על הסכם
ההתקשרות ,ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.
 .18.3זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל ,רשאית ועדת
המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ,ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה
תוך מתן הודעה לזוכה ,וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין,
לרבות תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה.
 .18.4מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון
לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד
אחר הנראה לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

.14

שונות
 .14.1סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע
עם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה ולו בלבד.
 .14.2ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין .מציע הסבור שחלקים
מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז .מציע
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כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים
הינם חסויים .על אף האמור ,ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים
שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים ,בכפוף להוראות כל דין.
 .14.3מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צורפותיהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם
שמורות לרשות .אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו ,בין
אם יגיש הצעה ובין אם לאו.
 .14.4מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה ,החומרים וחומרי העזר ואת כל
הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו
של המציע ע"פ כל מסמכי המכרז ו/או החוזה (פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז).
 .14.5מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה ,מובהר בזאת כי באחריות
הזוכה לדאוג ,על חשבונו ,לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור למתן השירות
(במידת הצורך) ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם.
 .14.6הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית
לבצע רק חלק מהפרויקט ,או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,ובין היתר
משיקולים תקציביים.
 .14.7הרשות ,תקבע רפרנט אשר יהיה אמון על ביצוע העבודה בכפוף להנחיות הרשות
ובשיתוף פעולה מלא מול המציע.
 .14.8הרשות שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו
מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט הרשות כאמור
שלא לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט
ההוצאות בגין ערבות בנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.
 .14.4הרשות תהא רש אית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר
לטעמה לא היה מוצלח .טרם דחיית הצעה כאמור יזומן המציע לשימוע בפני ועדת
המכרזים של הרשות.
 .14.10הרשות תהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרז זה את
מלוא הסכומים שהזוכה חייב לרשות.
 .14.11הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה,
כולן או חלקן ,לצד ג' כלשהו.

בכבוד רב ובברכה,
הרשות לפיתוח הגליל
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נספח  – 1נוסח ערבות משתתף (ערבות הגשה)
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשיות בר לב
ד.נ משגב20156 ,
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ( ___________ .להלן – המציע) אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים) ,בתוספת הפרשי הצמדה
למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' ___ 2016/למתן שירותי ייעוץ,
תכנון וניהול ופיקוח על ביצוע מיזמי תאורה שונים בפרויקט 'מאירים את הגליל' (להלן:
"המכרז") ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש נובמבר  2016שפורסם ביום  15דצמבר .2016
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 07לחודש  06לשנת  2017ועד בכלל.
בכבוד רב,
___________________
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נספח  – 2תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ/.ח.צ (להלן:
"המציע").
 .1המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז ,כדלקמן:
 .1.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת
הצעות על ידי יחידים ולא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 .1.2המציע מעסיק בשורותיו מהנדסי חשמל וגם אדריכלים וגם מומחי/יועצי תאורה.
 .1.3מציע ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ מקצועי ,תכנון וליווי מערכות חשמל ,תאורה,
שליטה ובקרה במשך ( 10עשר) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה ברציפות.
לעניין תנאי הסף כאמור לעיל ,על המציע להראות ניסיון מוכח בכלל התחומים הבאים:
תכנון תאורה קבועה ותאורה זמנית; תכנון תשתיות חשמל לתאורה; תכנון הטיות קווי
חשמל כולל תיאומים עם חח"י; השוואה בין חלופות תאורה סטנדרטיות ו ;LED
תאורה דקורטיבית ואדריכלית; תאורת גשרים; תאורת מעברים סגורים; הארקת
גשרים וקירות; תיאום מערכות ותשתיות תקשורת (בזק ,סלקום ,הוט ,פרטנר וכו');
הטמעת מערכות ,אופטימיזציה ובקרה.
 .1.4למציע ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא מכרז זה לרשומ"ק וגם למשרדי ממשלה או
חברת חשמל לישראל או רשות הטבע והגנים או רשות העתיקות.
 .1.5המציע צרף להצעתו לפחות ( 3שלוש) המלצות בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 .1.6המציע צרף להצעתו ערבות משתתף ע"ס  ,₪ 50,000בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 .1.7המציע השתתף במפגש המציעים.
 .2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי ,עו"ד __________________,
במשרדי שברחוב _______________________ ,מר/גב' ___________________ ,זיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו
וחתם/מה עליה בפני.
___________________
____________,עו"ד
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נספח  – 8תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים והעדר הרשעות
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ/.ח.צ
_____________ ,המציע במכרז פומבי מס' _______ למתן שירותי ייעוץ ,תכנון וניהול
ופיקוח על ביצוע מיזמי תאורה שונים בפרויקט 'מאירים את הגליל'.
□ המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום
בשנה ( 12חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
□ המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה
האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
□ המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה
האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני
העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער ,התשי"ג 1453-וכל תקנות מכוחו .ידוע למציע כי
הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח
המכרז.
□ המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע ( )7השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,
הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
□ כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
□ לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או
נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה
ו/או הגשת כתב אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
*על המציע לסמן  Xבמקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש
 .2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
__________________
חתימת המצהיראישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי שברחוב
___________ ,מר/גב' ________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
_____________ ,עו"ד
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נספח  – 4התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
ג.א.נ,.
הנדון :התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות
הואיל

והרשות לפיתוח הגליל (להלן" :הרשות") יצא במכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ,
תכנון וניהול ופיקוח על ביצוע מיזמי תאורה שונים בפרויקט 'מאירים את הגליל'.

והואיל

ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז ,בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;

והואיל

וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה
על סודיות.
לפיכך ,הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

.1

לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא
הרשאה מהרשות מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או
מסמך או נתון כאמור.

.2

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע ,מסמך או ידיעה ללא
קשר למקורו .לפיכך ,לא אפתח ,אעיין ,אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל
אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור.

.3

אחזיר לרשות כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות ,במועדים ובאופן
שיקבעו על-ידי הרשות.

.4

לא אעשה כל שימוש במידע ,ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות,
למעט לצורך מילוי תפקידי.

.5

לא אייצג ולא אפעל ,במהלך תקופת ההתקשרות ,מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הרשות
עשויה להיות רלוונטית לגביו.

.6

בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים – אודיע על כך מידית לרשות ואפעל לפי
הוראותיה.

.7

בכל נושא הקשור להתחייבות זאת ,אפעל לפי הוראות הרשות ,כפי שיהיו מזמן לזמן.

.8

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם
סיום ההתקשרות ביני לבין הרשות ,מכל סיבה שהיא.

__________________
תאריך

__________________
חתימה

פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל 04 -9552426 .פקס 04 -9552440
 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

נספח  – 5אישור רו"ח מטעם המציע
.1

אישור לעניין תשלום שכר ותנאים סוציאליים
אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את
____________ שמספרו/נושא ת .ז .מס' ______________ (להלן" :המציע") ,מאשר
בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ,בשנת _________ ,לכל עובדיו כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו,
במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים
כנדרש.
______________
שם

.2

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת

אישור לעניין שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' ______________ מורשה חתימה מטעם
_______________ שמספרו ______________ (להלן" :המציע") מתחייב בזאת בכתב,
לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
________________
חתימה

______________
תאריך
אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות  /רו"ח המבקר/ת את ____________ שמספרו/נושא
ת.ז .מס' __________(להלן" :המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי
ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי ,התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך
ורק בתוכנות מחשב מורשות ,מוסמך לעשות כן בשמו.
______________
שם

.3

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת

התחייבות לעניין עמידת המציע במפרט השירותים
אני הח"מ _____________ נושא תאגיד מס' _____________ (להלן" :המציע"),
מתחייב בזאת בכתב ,לעמוד בכל הדרישות שבמפרט השירותים נשוא מכרז זה ללא יוצא
מן הכלל.
________________
______________
חתימה
תאריך
אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו _______
(להלן" :המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______ אשר חתם
על התחייבות זו בפניי ,התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל,
מוסמך לעשות כן בשמו.
______________
שם

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת
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נספח  – 6פירוט ניסיון מקצועי של המציע
מס' שם המזמין

תיאור האתר
וכתובתו

פירוט
ומהות
העבודות
שבוצעו

מועד
תחילת
וסיום
העבודות

היקף
כספי (לא
כולל
מע"מ)*

שם איש
קשר
במזמין +
טלפון
ישיר

1

2

8

4

5

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן
סופי  /דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות  /ח-ן טרום סופי או
אישור מזמין העבודות (מזמין העבודות בלבד) בדבר היקפי הפרויקט ומועדי ביצועו.

פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל 04 -9552426 .פקס 04 -9552440
 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

נספח  – 7נוסח המלצה מחייב
[על המציע לצרף לפחות  3המלצות]

לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
באמצעות המציע
א.ג.נ,.
הנדון :אישור בדבר מתן שירותים מקצועיים על ידי המציע
שם המזמין:

____________________

שם מנהל היחידה הרלוונטי:

____________________

טלפון ליצירת קשר (חובה):

____________________

א .הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה
עבורנו את הפרויקט/ים הבא/ים במהלך השנים ______ עד ______ :
שם הפרויקט

פירוט השירותים
(תכנון תאורה ,תכנון
מערכות חשמל ובקרה,
ביצוע מערכות תאורה
וכו')

מועד סיום ביצוע
(מסירה סופית)

היקף כספי
(לפי ח-ן סופי  /טרום
סופי מאושר המצ"ב)

ב .להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל (*הקף/סמן
בהתאם):
איכות
העבודה

גבוהה

טובה מאוד

טובה

עמידה בלו"ז

עומד בלו"ז

עומד חלקית

חורג מלו"ז

יחסי עבודה
מול המזמין

טובים מאוד

טובים

מספקים

מספקת
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ג .הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש  /אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות
תלויות ועומדות כלפינו.
פרטי החותם (שם מלא  +תפקיד)_____________________ :
חתימה  +חותמת_________________________ :

חשוב :טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד (חתימה  +חותמת).
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מסמך ב' – טופס הצעת המציע
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל

הנדון :מכרז פומבי מס'  06/2017למתן שירותי ייעוץ ,תכנון וניהול ופיקוח על ביצוע
מיזמי תאורה שונים בפרויקט 'מאירים את הגליל'.
אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן השירותים נשוא המכרז
הנדון.
 .1פרטי המציע
יש להתייחס לכל הסעיפים .מקום שהדבר אינו רלוונטי למציע יש לציין "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

שם המציע
מספר חברה
סוג ההתאגדות
תאריך התאגדות
שמות הבעלים

א____________________________________ .
ב____________________________________ .
ג____________________________________ .

שם ות"ז של מורשה חתימה

א____________________________________ .
ב____________________________________ .
ג____________________________________ .

שם המנהל
כתובת המציע
מספרי טלפון
מספר פקס
דוא"ל
 .2פרטי איש קשר המוצע מטעם המציע לעבודה מול הרשות
.
 .2.1שם המבצע:
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 .2.2ת"ז:
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8
.2.4

_______________________.

_______________________.
טלפון:
_______________________.
דוא"ל:
מקום מגורים._______________________ :
_______________________.
השכלה:
ותק מקצועי._______________________ :
__________________.
ותק אצל המציע:
תחומי מומחיות:
.__________________ .2.4.1
.__________________ .2.4.2
.__________________ .2.4.3
.__________________ .2.4.4

 .2.10פירוט ניסיון מקצועי:
.__________________ .2.10.1
.__________________ .2.10.2
.__________________ .2.10.3
.__________________ .2.10.4
 .3התמורה
התמורה המבוקשת על ידי המציע עבור התכנון  ,הכל בכפוף לפרטים ולתנאים
3.1
המופיעים במכרז זה ,כמפורט להלן – הנחה או תוספת לתעריף משרד הביטחון לשירותים של
תכנון חשמל ומתקנים מורכבים:

אחוז ( )%העמלה המבוקש:
(לא תעלה על __)%
_________________.

 .3.1הצעת מחיר אחת הכוללת ריטיינר חודשי עבור הרפרנט אשר פועל על-בסיס קבוע מול
הרשויות ,מול המתכננים והרשויות ולאחר מכאן מול הקבלנים לפיקוח במהלך הביצוע
ועד שלוש שנים עד מסירת הפרויקט לרשות המוניציפלית.

הצעת מחיר ריטיינר חודשי עבור
הרפרנט______________ :
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 .3.2התמורה הנקובה לעיל כוללת הוצאות בגין נסיעות ,את כל
המיסים ,אגרות והיטלים החלים על ההתקשרות ,למעט מע"מ .לכל תשלום יתווסף
מע"מ בשיעורו כדין וכנגד המצאת חשבונית מס.

הצהרות והתחייבויות המציע:
.1

ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד .לצורך זה שותפות נחשבת
כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

.2

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני
מקבלם במלואם ללא סייג.

.3

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם
מתאימים וראויים ,ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה ,פגם או אי התאמה אחרת.

.4

הנני מצהיר כי אני מודע לתנאי התשלום ,ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים
בביצוע השירותים ,ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור.

.5

הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה ,אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים
ביותר על פי כל הוראות המכרז ,לשביעות רצונה המלאה של הרשות לפיתוח הגליל.

.6

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון ,ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי ידע
ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז.

.7

הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה
ועד ליום .31/12/17

.8

ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי
לפי העותק בו נקוב המחיר השעתי המוצע לאחר ההנחה ,הנמוך ביותר.

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט
שלא לבחור כל הצעה שהיא והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות.

.10

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי
הוראות מכרז זה כולן או חלקן .כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים
המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.

.11

ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא
נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על הרשות כל מחויבות כלפי.

.12

יובהר ,כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות לבין המציע הזוכה .ביצוע
ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של הרשות ושל המציע
והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע .ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד
הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

.13

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור לעיל ,כולן או מקצתן ,במועד
הקצוב לעיל ,אאבד את זכותי לביצוע השירותים נשוא המכרז.

לראיה באתי על החתום:
תאריך:

____________________.

חתימת המציע (מורשה חתימה).____________________ :
חותמת המציע (תאגיד):

____________________.
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נסח ג' – הסכם
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נספח ג' – 1-נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשיות בר לב
ד.נ משגב20156 ,
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ( ___________ .להלן" :היועץ") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם הסכם למתן שירותים (להלן" :ההסכם") אשר נחתם בינכם
ובין היועץ בעקבות השתתפותו במכרז פומבי מס'  06/2017למתן שירותי ייעוץ ,תכנון וניהול
ופיקוח על ביצוע מיזמי תאורה שונים בפרויקט 'מאירים את הגליל' (להלן" :המכרז") ולהבטחת
מילוי שלם ומלא של כל תנאי ההסכם על ידי היועץ.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש נובמבר  2016שפורסם ביום  15דצמבר .2016
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום

לחודש

לשנת

ועד בכלל.

בכבוד רב,
___________________
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נספח ג' – 8-אבני דרך לתשלום התמורה
יצורף על ידי היועץ ויאושר על ידי הרשות ביחס לכל מיזם ומיזם בנפרד
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