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לביצוע עבודות תכנון והקמה והפעלת מערך עמדות  - 02/2021מכרז מסגרת  -עדכון תנאי סף 
 .טעינה לרכב חשמלי בראשון לציון

 
 

מסומנים  /תוספותהשינויים יעודכנו באופן הבא:הרשומים מטה  02/2021תנאי הסף למכרז 
 במרקר צהוב.

 

 תנאי הסף להשתתפות בהליך ואסמכתאות .7

 באחד עמידה אי כי יודגשלהשתתף בהליך מציעים העונים על כל התנאים הבאים.  רשאים
  . ההצעה לפסילת יגרום, הסף מתנאי

 הנו רשום בישראל  המציע .7.1

: תאגיד הרשום בישראל או יחיד תושב ואזרח ישראל )עוסק מורשה( הינומציע ה .7.1.1
 ומנהל ספרים כדין. 

הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי סף זה עליו לצרף את העתק  לצורך .7.1.2
 המסמכים הבאים: 

ידי עו"ד או רו"ח(, וכל -)מאומת על התאגיד של האגד תעודתשל  העתק .7.1.2.1
 ששונה(;העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל 

 של התאגיד אצל רשם התאגידים;  מעודכן תדפיס .7.1.2.2

שהמציע הנו יחיד, עליו לצרף להצעתו צילום מאומת של  במקרה .7.1.2.3
 לצרף המציע על, יחידים של בשותפות מדובר ואםתעודת הזהות שלו, 

 .ביניהם השותפות הסכם העתק את גם הזהות תעודות לצילומי בנוסף

 .בתוקף ספרים ניהול אישור .7.1.2.4

 עוסק מורשה.תעודת  .7.1.2.5

 המציע, היקף פעילות וותק המציע ופסילה עקב ניסיון רע ניסיון .7.2

, שכל פרויקטים שלושהלפחות  2021-8201המשתתף השלים במהלך השנים , .7.2.1
בסיס  עלצרכנים מרחוק  וחיוב, הפעלה ניהולכלל תכנון, הקמה, פרויקט 

. היקף / כ. אשראי(יישומון שימוש )מנויים או לקוחות מזדמנים באמצעות 
עמדות ציבוריות  20 מ פחותעמדות הטעינה של שלושת הפרויקטים לא יהא 

/או חברות עירוניות ו/או גופים ולטעינת רכב חשמלי עבור רשויות מקומיות 

 . ציבוריים

תנאי סף זה יצרף המציע מסמך תצהיר בדבר ניסיון עבר מפורט, הכולל  לקיום   
בו יפרט את כל  – 6' מס טופס את פרטי העבודות שביצע המשתתף, בנוסח

המקומות בהם בוצעו העבודות, מספר עמדות הטעינה שהוקמו, מזמין 
העבודה, בצירוף מכתבי המלצה ואישורים המעידים על ביצוע העבודות ועל 

 שביעות רצון מזמיני העבודה. 
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 חמישים) ₪ 50,000,000של לפחות  מצטברהמשתתף הנו בעל מחזור כספי  .7.2.2

 בנוסח"ח רו אישור לצרף ישבמצטבר.  2018-2020מיליון( במהלך השנים 
 . 14' מס טופסב המופיע

של חברת  הפיננסיתהמשתתף להסתמך על האיתנות  יכולקיום תנאי סף זה ל   
יחד  המשתתף, יגיש כך לצורךממניות המשתתף.  %50אם המחזיקה בלפחות 

עם הצעתו למכרז התחייבות של חברת האם לערוב כלפי החברה לכל 
התחייבויות המשתתף במסגרת המכרז, אם וככל שיוכרז כזוכה וזאת בנוסח 

 המצורף.

או כנותן , כשכיר מועסק על ידו –)אופן ישיר  ישיר באופןהמשתתף מעסיק  .7.2.3
או מהנדס לפחות עובד אחד בעל השכלה של הנדסאי חשמל  (שירות בחשבונית

 יצרףמול החברה. להוכחת תנאי זה קבוע חשמל, אשר ישמש כאיש קשר טכני 
אשר הנו הנדסאי  העובד המוצעקורות חיים ותעודות השכלה של   המשתתף

 חשמל או מהנדס חשמל, אשר ישמש כאיש קשר טכני.

עמדות הטעינה המוצעות על ידי המשתתף במכרז עומדות בתנאי המפרט  .7.2.4
 (.'גמסמך הטכני )

 המשתתף צירף ערבות בנקאית בהתאם לתנאי מכרז זה. .7.2.5

, ו/או החברה לביטחון למשתתף אין סכסוך משפטי עם החברה ו/או העירייה .7.2.6
 למעט סכסוך הקשור להתחשבנות לגבי עבודות שביצע.

הוא בעל יכולת הקמת והפעלת מערך עמדות טעינה לרכבים חשמליים  המציע .7.2.7
במועד הגשת הצעתו להליך על  ישיוןר/כמוגדר במכרז, לרבות בעלות/חזקה

 תוכנה לניהול מערך עמדות טעינה. 

ואשר על ידו,  ותבעל הרשאה לאספקת עמדות הטעינה שמוצע הינוהמציע  .7.2.8
 .ובתקן אירופאי בינלאומי בתקן מכון התקנים הישראלי ותעומד

את עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף  יאשרהמציע  .7.2.9
 וכן יצרף המסמכים הבאים:  (6טופס מס' למסמכי ההליך )

 לניהול תוכנה על להליך הצעתו הגשת במועד וןיריש//חזקהבעלותאישור 
 .טעינה עמדות מערך

הצהרת המציע כי העמדות המוצעות על ידו עומדות בדרישת התקינה של 
  התקנים הישראלי.מכון 

 

 עקב ניסיון רע  פסילה .7.3

 כלא ויראוה המציע של הצעה לפסול רשאית הוועדה - רע ניסיון עקב פסילה .7.3.1
)כולל(,  2021 ועד 2013 השנים בין הורשע המציע בו במקרה הסף בתנאי עומדת

בעבירה פלילית שיש בהרשעה בה לדעת ועדת המכרזים משום מניעה ) לרבות 

 מהטעם שלא ראוי להתקשר( מלהתקשר עם המציע.  

אחוז או  25לרבות מנהל במציע או מי שהינו בעל יותר  –סעיף זה  לענייןמציע 
 יותר מהמניות במציע.

 אחזקה ותיקון עמדות טעינה  מערך .7.4

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מעבדה לתיקון לאחזקה ותיקון  .7.4.1
 עמדות הטעינה ו/או קשור חוזית עם מעבדה כאמור. 
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 חוזה העתק או שבבעלותו המעבדה מיקום על הצהרההמציע יצרף להצעתו  .7.4.2

 . (5טופס מס' ) משנה קבלן ידי על השירותים קבלת של במקרה המעבדה עם

 עובדיםשמירה על זכויות  .7.5

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף  .7.5.1
למסמכי ההליך, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות  4 מס'טופס כמסמך 

פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים -העובדים, על
, בעלי שליטה הרלבנטיים. בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע

בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל 
ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד -הקנסות שהושתו על מי מאלה על

הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד 
של מנהל ההסדרה הוסרה הדרישה לאישור )האחרון להגשת ההצעה. 

 (פה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרםוהאכי

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות  .7.5.2
בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה 

על  ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ,  4והמפורטים בטופס 
 הסף. 

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה -אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .7.5.3
( קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי 2במשרד הכלכלה בשני )

, בשלוש השנים האחרונות, ההצעה תיפסל 4העבודה המפורטים בטופס מס' 
על הסף. מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות 

 ונים. ש

 ערבות ההצעה .7.6

מאת בנק מסחרי  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .7.6.1
 וחמשה עשרים) ₪ 25,000"(, בסך הבנקאית ישראלי )לעיל ולהלן: "הערבות

(, וזאת להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי ההליך; הערבות שקלים אלף
 (. 3מס' טופס הבנקאית תהא ערוכה בנוסח המצורף למסמכי ההליך )

 ראשון ייזוםככל ש 15/11/2021ליום הבנקאית תעמוד בתוקפה עד  רבותהע .7.6.2
תחליט על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים להליך זה, היא תהיה רשאית לדרוש 
מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה 

 הבלעדי. 

למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה  .7.6.3
מהנוסח שצורף למסמכי ההליך, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין 

גרור עמה את פסילת ליפסל ולה עלולהסכום הערבות או מועד תוקפה(, 
 ההצעה.

הבלעדי,  פי שיקול דעתה תהא רשאית, על ראשון ייזוםעל אף האמור לעיל,  .7.6.4

( 3לדרוש מכל מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה )
  חודשים, ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.

תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה  ראשון ייזום .7.6.5
צעה, או בסמוך לאחר שנחתם חוזה עם המציע שנבחר לבצע את השל ה

 .השירותים

תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את  ראשון ייזום .7.6.6
הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום 
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שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי ההליך בדייקנות 

ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו בהליך, לרבות 
הוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם ה

להצעה ולהוראות מסמכי ההליך ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות 
 ההליך.

כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד  ראשון ייזוםמובהר, כי אין בזכויות  .7.6.7
 ל דין.בהתאם למסמכי ההליך ועל פי כ ראשון ייזוםאחר, אשר עומד לרשות 

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי שתצטרך לנמק  ראשון ייזום .7.6.8
בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת 

  כתב הערבות בפני הבנק.

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר בהליך  .7.6.9
א לייזום ראשון, במצורף )לרבות בפני בית המשפט(, אלא אם כן המצי

 לבקשתו לערער את ערבות הצעתו. 

 פי דין-סמכתאות הדרושות עלא .7.7

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 
 ההצעה:

המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .7.7.1
נוסח המצורף למסמכי ההליך ויצרף תצהיר בהתאם לחוק זה ב 1976-התשל"ו

 (. 4)טופס מס' 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .7.7.2
 .1975-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  .7.7.3
 חדש[.

 המציע במע"מ. העתק תעודת עוסק מורשה של  .7.7.4

 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .7.8

מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים  .7.8.1
המפורטים במסמך זה, עליו לצרף להצעתו את כל הטפסים המצורפים 
להזמנה זו )נספח ביטוח אין צורך למלא בשלב הגשת ההצעה(, כשהם מלאים 

 וחתומים. 

 המציעים.  יחתום של מפגש פרוטוקול .7.8.2

על תוכנה לניהול עמדות טעינה  רישיון/בעלות/חזקההמציע על  תצהיר .7.8.3
 .לרכבים חשמליים

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים  ראשון ייזום .7.8.4
"חות  כספיים של המציע דוהדרושים לדעתה לצורך הבהרת ההצעה, לרבות, 

שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור )או חברת האם(, וכן לפסול הצעות 
 לעיל.

כלל מסמכי ההליך הנדרשים לרבות להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים  .7.8.5
 .להליך
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 אופן הגשת מסמכי ההצעה .7.9

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים: 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי  .7.9.1
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו  ראשון ייזוםידי -ליך עלשבוצע במסמכי הה

 חתומים ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה לא מזוהה.

ערבות בנקאית תקפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל  .7.9.2
 יתר מסמכי ההליך.    

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .7.9.3

 .ראשון ייזוםכל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי  .7.9.4

המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו. חתימת המציע  בשולי מסמך  .7.9.5
זה משמעותה כי קרא, הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על 

 חתימתו. גביו צרף 

באמצעות חותמת התאגיד תאגיד יחתום בעצמו וכן יחתום  עובדנו ימציע שה .7.9.6
ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד 

 יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו.

כאשר מסמך ההצעת המציע   הצעות יש להגיש במעטפות סגורות.האת  .7.9.7
 .וערבות ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת

 
 

 
 

 


