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אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לביצוע  בזאת הצעותלקבל  תמבקש ת יםיקרילפיתוח החברה הכלכלית 

 2019/1מכרז פומבי מספר  - רשותה מבני לייצור חשמל  על גגות
 

 :להלן פרטי המכרז

 .קבלת צו התחלת עבודהממועד יום  180ט עד תקופה מרבית להשלמת הפרויק : זמן ביצוע .1

  :מציעים העונים לתנאי הסף הבאיםתתף במכרז רק שהלרשאים  .2
 המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל. .2.1

 .1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"והמציע מנהל ספרים כנדרש  .2.2

 לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'. .2.3

 המערכות. את כל ההרשאות והסיווגים הדרושים לעניין הקמת ותחזוקת  , וכן1א' 191ו/או  1א' 160בעלי סיווג  יהיו וו/או הקבלן מטעממציע ה .2.4

 ניסיון המציע בהקמה ותחזוקת מערכות:  דברב סף תנאי .2.5

כללו לפחות  רשלפחות, א MWp 3בהספק מצטבר של  2012-2018, בין השנים PVתכנן וניהל הקמה של מערכות ו/או קבלן מטעמו המציע  .2.5.1

 שהותקנו על גבי גגות בטון . PVמערכות  10

 לפחות.  MWp 1מפעיל מערך שירות ותחזוקת מערכות בהספק מצטבר של ו/או קבלן מטעמו המציע  .2.5.2

 (.IN HOUSE)מערך הנדסה  למציע  .2.5.3

 להסכם ההתקשרות.  2המערכות יעמדו בדרישות המתוארות במפרט הטכני המתואר בנספח .2.6

ושיש עבורה היתר הפעלה אחד ממשרד -מערך של מודולים וממירים המייצרים חשמל בטכנולוגיות פוטו וולטאיות  -" PVמערכת *הגדרה: "

 האנרגיה.

 :פיננסית איתנות .2.7

 ''מ(.מע כולל)לא  ₪ 5,000,000של לפחות  2017 – 2014 השנים בין ממוצע שנתי הכנסות מחזור בעל הוא המציע .2.7.1

, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, אין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, לא נכללה בדו"ח םיסאינו נמצא בהליך כינוס נכ המציע .2.7.2

. המציע יצרף להצעתו אישור עו"ד או רו"ח בנוסח פירעוןהכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'. והוא אינו עומד בחדלות 

 א' למכרז זה.5המצורף כנספח 

 ת בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.וברהמציע צירף להצעתו ע .2.8

 ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שמה.  .2.9

  להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז: .3

 .13:00 – 09:00בשעות קריית ים  6שד' בן צבי , החברה הכלכליתבמשרדי לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז ניתן  .3.1

 .חברה הכלכליתההתשלום יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת  כולל מע"מ. ₪ 1,800 לשרכישת המסמכים תמורת סך  .3.2

 ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים הינה חובה .משרדי החברה הכלכליתב. המפגש יתקיים 00:31בשעה  19/20/91 יתקיים ביום קבלניםמפגש  .3.3

 . ומהווה תנאי להשתתפות במכרז

 אלקטרוני בכתובתבדואר , בלבד 12:00 עד השעהו 24/02/19 עד ליום יהל אנרגיהבאמצעות חברת ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין  .3.4

sagi@yahelenergy.co.il  (077-2101336טל:  / 052-6459151 )נייד:   שגיא גרוסמןלידי . 

 .החברה הכלכליתי יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון במשרד האת ההצע .3.5

 .שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו יתלהחברה הכלכ .3.6

 .0041: השעעד ה  19/30/03 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: .3.7

 הערות כלליות .4

 מכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.סמונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מ .4.1

 .מפורט במסמכי המכרזהביצוע כפי שלהארכת/קיצור תקופת ברירה  תהא זכות לחברה הכלכלית .4.2

 .מכל סיבה שהיא לא יוחזר תשלום דמי ההשתתפות .4.3

ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב  רייהיעשומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה ל החברה הכלכלית .4.4

 וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז. וטנציאלי עם השירותים נשוא המכרזעבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פ

 גשתו/או אי הגשת הצעה שלא בהתאם למסמכי המכרז ו/או אי האית קלרבות הערבות הבנאי מילוי מדויק אחר כל דרישות המכרז מודגש  בזאת, כי  .4.5

  לפסילת ההצעה. עשויים לגרום האחרון,המועד עד מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים 

זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם אם  העירייה, שומרת לעצמה ולמסמכי המכרז בחוקבכפוף לקבוע  .4.6

המכרז, לקבל  לבטל את  על זכותה העירייה שומרתשהיא גם אם היא הזולה ביותר. כמו כן, ינה ההצעה הזולה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה א

שיקול דעתה הבלעדי כאשר למי מהמציעים לא בהתאם להצעה בחלקה ו/או לנהל מו"מ עם הזוכה/ים במכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או נוסף, הכל 

 בזכויות המפורטות לעיל. העירייהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שימוש  התהי

 .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד .4.7

 החברה הכלכלית לפיתוח
  קריית                          ים
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