מסמך 1

עיריית גבעת שמואל
מכרז מס' 69/2018
הזמנה לקבלת הצעות
לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות
בגבעת שמואל

תנאים כלליים
.1

עיריית גבעת שמואל גבעת שמואל (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע
אחזקת מערכות תאורת רחובות בגבעת שמואל (להלן" :העבודות") וזאת על פי התנאים,
הדרישות וההנחיות המפורטות להלן במסמכי המכרז.

.2

המדובר בביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב וכן עבודות על פי קריאות
מוקד .הקבלן יתחייב ליום בשבוע ( 8שעות עבודה) בהתאם לצורך ומינימום פעמיים
בחודש ,בו ירוכז ביצוע כל העבודות הנדרשות שהצטברו עד אותו יום ,לא כולל קריאות
חירום וקריאות לילה לרבות בחגים ושבתות להם ידרש הקבלן להגיע תוך  3שעות וכולל
קריאות מיוחדות .העבודה כוללת ביצוע העבודה הנדרשת לרבות אספקת חלפים ,נורות,
גופי חשמל ,לוחות חשמל ,עמודים וכו' וכל החומר והציוד הנדרשים לביצוע העבודות.
התמורה תשולם לפי מחיר ליום עבודה הנקוב בכתב הכמויות +חלפים.

.3

כל עבודה תתבצע על ידי חשמלאי מוסמך כדין אחד לפחות שיצוייד במשאית מנוף תקינה
ומורשית כדין ,לא כולל נהג המשאית.

.4

התמורה תשולם בהתאם למחירים בכתב

.5

הכמויות בהפחתת/תוספת בשיעור הנקוב בהצעה ובהתאם לעבודות שבוצעו בפועל.

.6

האחריות על ביצוע העבודות מוטלת על הקבלן והוא ידרש לתקן כל ליקוי שהתגלה בעבודה
שבוצעה על ידו ותיכנס לסידור העבודה העוקב ללא תמורה נוספת.

.7



תנאים להשתתפות במכרז
 2.1רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים
בתנאים המצטברים הבאים:
בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות של
א.
שלוש שנים לפחות באספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות לגופים ציבוריים
ו/או חברות גדולות אשר ו/או רשויות מקומיות( .אין חובה כי מלוא תקופת
הניסיון הנדרשת תהיה במקום אחד).
ב.

בעל תעודת חשמלאי מוסמך לטיפול בחיבורים מעל  40אמפר לפחות.

במועד הגשת ההצעה המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג א' 1ענף
ג.
-270תאורת כבישים ורחובות לפחות.
ד.

בעלים של משאית מנוף.

.8

למען הסר ספק מובהר כי על המשתתף עצמו לעמוד בדרישות הניסיון ובכל תנאי הסף
המפורטים בסעיפים שלעיל ,והמשתתף לא יוכל להסתמך על ניסיונם ו/או עמידתם
בתנאים של גופים אחרים לרבות קבלני משנה ו/או בעלי מניות ו/או דירקטורים בתאגיד.
עוד מובהר כי לא ניתן להגיש הצעות במשותף עם מציעים נוספים .במקרה ומוגשת הצעה
של חברה -להוכחת דרישת תעודת חשמלאי מוסמך ניתן להציג תעודה של עובד בחברה.
להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המשתתף לצרף:
א .המלצות מרשויות מקומיות ו/או גופים בהם סופקו שירותי אחזקת תאורת רחובות.
במסמך יפורטו במדויק שם הרשות/הגוף הממליצים לרבות שם איש קשר ופרטיו,
תקופות ההתקשרות בין המציע לרשות המקומית/הגוף הממליצים והיקף
ההתקשרות .נוסח פרטי ניסיון מצ"ב נספח ג' למסמך .1
ב .תעודת חשמלאי מוסמך.
ג .אישור סיווג קבלני.
ד .תעודת בעלות על משאית מנוף ורישיון בתוקף.
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ההצעה
 .9.1על המשתתף להגיש את הצעתו ואת שאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז ,שנמסרו
לו על-ידי העירייה .

על המשתתף למלא בדיו כחול את שיעור ההנחה/תוספת המוצעים על ידו
מהמחירים אשר בכתב הכמויות .על המציע למלא שיעור הנחה אחד על כל
הפריטים בכתב הכמויות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז,
לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,
כולל נספח נזיקין וביטוח לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי
המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את
שמו כתובתו ותאריך הגשת ההצעה .
הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצהרת המשתתף בלבד .

 .9.2ההצעה במכרז זה תהא על ידי מתן הנחה /תוספת על המחירים המפורטים בכתב
הכמויות ,נספח 2א' למסמכי המכרז .מובהר כי מציע שלא יציין בהצעתו אם
מדובר בהנחה או בתוספת תיחשב הצעתו להנחה מהמחירים שבכתב הכמויות
והדבר יחייב את הקבלן .

המחירים לא כוללים מע"מ.
מובהר כי אחוז ההנחה/תוספת שיוצע יהיה אחיד לכל הסעיפים בכתב הכמויות.

 .9.3על הקבלנים להציע את הצעתם לעבודות על גבי טופס הצעת המציע מסמך 2
למסמכי המכרז .המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע
בהצעתו ,ובהתאם לתנאי החוזה .

 .9.4ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .

 .9.5כל משתתף במכרז ישלם לעירייה סך של  ₪ 400עבור רכישת מסמכי המכרז.
סכום זה לא יוחזר למשתתפים ,בכל מצב .

 .9.6עם קביעת הזוכה במכרז ,ייחתם בין העירייה לבין הזוכה חוזה על פי החוזה
שהעתקו רצ"ב כחלק נפרד ממסמכי המכרז (להלן":החוזה") .


 .9.7העירייה אינה מתחייבת למסור למציע את כל העבודות והיא תהא רשאית למסור
לביצוע את כל העבודות או חלק מהן ו/או לבטל ולשנות פרטים מהמפרט ו/או כתב
הכמויות ו/או לחלק את העבודה בין מספר מציעים .
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ערבות ואישורים נוספים
בנוסף לאמור לעיל חובה על המשתתף לצרף להצעתו לעיל ולהלן בתנאים הכלליים גם את
המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
.10.1

ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,אשר הופקה לבקשת
המשתתף במכרז ,בנוסח הרצ"ב בסך של  5,000ש"ח לפקודת העירייה בתוקף
לתקופה של עד לתאריך  3.3.19וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז .מוסכם כי :
 .10.1.1אי המצאת הערבות ,כאמור תביא לפסילת ההצעה .

 .10.1.2מציע לא רשאי להגיש ערבות שהופקה לבקשת מי שאינו משתתף במכרז.
ערבות שתוגש שלא לבקשת משתתף במכרז תיפסל.

 .10.1.3העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  3חודשים
נוספים והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה ,כאמור ,להאריך
את תוקף הערבות .משתתף שלא יאריך את הערבות תיפסל הצעתו .

 .10.1.4העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז .
 .10.1.5ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות המפורטת בחוזה .

.10.2

.11

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו –  . 1976


 .10.3רשימת העובדים אשר יועסקו בעבודות במסגרת החוזה ,בצירוף העתקים
מרשיונות "חשמלאי מוסמך" הרשאי להיעזר ב"חשמלאי עוזר" שלהם .

 .10.4אישור על ניכוי במקור .

 .10.5היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף להצעה אישור עורך דין או רואה חשבון
של התאגיד באשר לפרטי רישום התאגיד ,מנהלי התאגיד ,זכויות החתימה
בתאגיד וסמכותם של החותמים בשם התאגיד לחייב את התאגיד בחתימתם .

 .10.6פירוט רשויות ו/או גופים להן נתן המציע שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז
בשלוש ( )3השנים האחרונות והמלצות ,וכן רשימת טלפונים של הממליצים .

הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המשתתף.

.12

הבהרות ושינויים
 .12.1המשתתפים במכרז רשאים לפנות בשאלות הבהרה עד ליום  14.1.18וזאת
באמצעות פקס מס  ;03 – 5323558אל מזכירות מנכ"ל העירייה ולוודא קבלה
בטלפון .03-5319282


 .12.2העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ,השינויים
והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב לידיעתם
של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי
מסמכי המכרז בעת רכישת המכרז .
.13

שמירת זכויות
 .13.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .

 .13.2העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה ,את תנאי
הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה .

.14

מועד אחרון להגשת ההצעות
 .14.1הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית
בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום  17.1.19שעה .15:00
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על
אחריותו הבלעדית של המשתתף .

.15

בחינת ההצעות
 .15.1העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה
או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה מונע הערכת
ההצעה כדבעי .

 .15.2כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה .

 .15.3העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא
כהצעה הזוכה .

 .15.4העירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,
ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו הכספית של המשתתף וכושרו לביצוע החוזה המוצע ואת
ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.
כל הסתייגות של המשתתף עלולה לפסול את ההצעה .

.15.5

 .15.6העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות ו/או
מסמכים נוספים לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון
את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור .
.15.7

.16

כל מציע יבדוק היטב את מסמכי המכרז ובכל מקרה של סתירה ,שגיאה או ספק,
עליו לפנות לעירייה עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור בסעיף 7
דלעיל .לא פנה כאמור לעיל ,בכל מקרה של ספק יפורש הדבר באופן המוזיל את
הצעת המציע.

הודעה על זכייה וההתקשרות

 .16.1עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה ,במכתב רשום או בפקס .
 .16.2תוך המועד שתקבע העירייה בהודעתה על הזכייה ,ימציא הזוכה את הערבויות
וכל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ויחתום על
החוזה הנספח לתנאים אלו .הזוכה מתחייב להמציא לעירייה ערבות בנקאית
בשיעור של  20,000ש"ח ,צמודה למדד המחירים לצרכן אשר תהא תקפה לכל
תקופת תוקפו של החוזה ואישור ביטוח כנדרש ,חתום על ידי חברת ביטוח .
 .16.3במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  15.2לעיל ,תוך
התקופה האמורה ,תהא רשאית העירייה לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב
שתתן למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעה וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר
ו/או לחלט את הערבות הבנקאית כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,והכל
מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל
דין .

 .16.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים
המפורטים בסעיף  15.2לעיל ו/או לא יחתום על החוזה ,תהא העירייה זכאית לסך
של  ₪ 500כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים
הנזכרים בסעיף  15.2לעיל ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים או
החתימה על החוזה ,לפי המועד המאוחר שביניהם .

 .16.5העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .להודעה
תצורף הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז .

 .16.6היה ומשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה
במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה.
זאת ,לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא
תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע
מזכויות הצדדים על פי כל דין .

 .16.7ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי העירייה .

 .16.8אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ואינם בשליטת
העירייה ,רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור
את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד
שייגרם לה בגין כך .
.17

תוקף ההצעה
המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות במכרז.

.18

הבהרות נוספות
 .18.1הצעות הקבלנים תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלק בנפרד והעירייה תהא רשאית
למסור העבודות לקבלן אחד או יותר ,לפי שיקול דעתה.
 .18.2מובהר כי העירייה תהא רשאית להקטין את העבודות הכל לפי שיקול דעתה ועל
פי צרכיה.
 .18.3היקף העבודה יהא על פי צורכי העירייה ועל פי שיקול דעתה .


.18.4

העירייה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולמסור את העבודות
למציע אחד או יותר ,לפי שיקול דעתה וכפי שייקבע על-ידה וכן תהיה העירייה
רשאית לבצע באמצעות המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות ואילו את יתרתה
לבצע בכוחות עצמה .מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע
להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים שבכתב הכמויות ואין המציע רשאי לבחור
פריטים ספציפיים בלבד .
בכבוד רב,
יוסי ברודני,
ראש עיריית גבעת שמואל

