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 04/2021ר  מכרז מספ

   לרכישת ציוד חירום 

 הוראות למשתתפים

ציבורי בע"מ וסדר  לציון לבטחון  בזאת הצעות    נה( מזמי "החברה"  : )להלן  החברה העירונית ראשון 

והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי    לחברה  חירום  לחברה, ותחזוקת ציוד  הלאספק

 . במפרט הטכניוהמכרז, 

בכמות    "(הציוד: " להלן)HOLMATRO PCT11 קומבי מפסק חותך מדגם :   :  הינו  הציוד המבוקש

   יחידות. 7של 

 מסמכי המכרז 

 נם:י מסמכי המכרז ה .1

 במכרז.  הוראות למשתתפים .א

 משתתף. הצעת ה -נספח א' .ב

 מפרט טכני   -נספח ב'  .ג

 הגדרות 

 ראשון לציון  החברה העירונית ראשון לציון לבטחון וסדר ציבורי בע"מ ו/או עירית – "החברה" .2

 המנהל המוסמך מטעם מנכ"ל החברה ליתן הוראות בדבר ההתקשרות האמורה.   – "המנהל" .3

 הוראות 

המכרז   .4 מסמכי  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  אחד  במקרה  של  הנכונה  פרשנותם  בעניין  או 

יינתנו   לנהוג. הנחיות המנהל  יפנה המשתתף למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד  ממסמכי המכרז, 

ב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא  בכת

נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו  

 של זה. 

 אין להגיש הצעה במשותף, אלא על ידי ישות משפטית אחת.   .5

 . ₪ 500מהחברה בעלות של ז על המשתתף לרכוש את מסמכי המכר .6

 תנאי סף במכרז 

העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים    ספקיםרשאים להשתתף במכרז   .7

 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו: 
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או שהינו סוכן מורשה של תאגיד זר שעיסוקו    רשום בישראל,המשתתף הינו יחיד או תאגיד   .א

 ה זו. אספקת ציוד מן הסוג נשוא הצעב

 "(. בעל ניסיון)להלן: "של לפחות שנה אחת באספקת ציוד טכני בעל המלצות וניסיון קודם  .ב

 . לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק  המורש  עוסקהמשתתף הינו   .ג

הבא .ד בציוד  והמחזיק  הבעלים  הינו  מדג  - המשתתף  חותך  מפסק   HOLMATRO   םקומבי 

PCT11  ופן מיידי.  בא יחידות  7ויש ביכולתו לספק כמות של 

לי כגון  אהרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסק המשתתף נעדר    .ה

חלפה   אם  זולת  וכד',  רשמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח  אי  ניכויים,  העברת  אי 

ן  י ; היה המעוני1981-שנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"איתקופת ההתי

 .היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים  -מכרז תאגיד להשתתף ב

 .וכל הגבלה אחרת  ,ןלא הוטל על הציוד המוצע על ידי המשתתף כל עיקול, שיעבוד, עיכבו .ו

  ת בהתאם לתקנים הרלוונטים המחייבים במדינהמבוקש ובו מחזיק המציע יוצר ונבנה  הציוד   .ז

 . ישראל

את .ח להמציא  המשתתף  האי  על  גופים  כל  העסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  והמסמכים  שורים 

 . 1967- ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 . שיונות הנדרשים לפי כל דיןיבעל כל הרהמשתתף הינו  .ט

הציוד   .י על  הטכני.  במפרט  לאמור  בהתאם  מיידי,  באופן  הציוד  את  לספק  היכולת  למשתתף 

 כל הסעיפים במפרט הטכני.    המוצע מטעם המשתתף למלא אחר

 מהות העבודה

 עיקרי ההתקשרות אשר יחולו ביחס להוראות  מכרז זה הינם כדלקמן:  .8

  .א

)להלן (1 תיבחר  הצעתו  אשר  את  יספק  "(  הזוכה/הקבלן"  :המשתתף,  לחברה 

   .  כאמור במפרט הטכני  הציוד, לפי דרישות החברה

   .שנה אחתלמשך  את הציוד באופן שוטף לתחזקהזוכה יידרש  (2

הוצע על ידי הספק בהצעת , אשר  מחיר ליחידהלה יהא זכאי הזוכה תקבע על סמך    התמורה .ב

יצרן/ספק למשך  ת הציוד+  הצעת המחיר תכלול אספק  המחיר, שנה אחת מיום  אחריות 

 .  הכוללת  קבלת האמצעי ע"י המזמין
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יוד  להחליף כל צ  בה יהא חייב  ,  האחריותכל תקופת    במשך  הציודיהא אחראי לטיב    ספקה .ג

ציוד, כך שהציוד יהיה במצב לתקן כל קלקול ו/או להשלים כל חוסר שיתגלה ב  פגום ו/או

 טוב ושמיש בכל עת. 

 . עם הגשת ההצעהכל הציוד אשר יסופק יהיה בהתאם לתקנים הישראלים הידועים  .ד

כך   .ה החברה,  של  דעת  לשיקול  ונתונה  בלבד,  אומדן  הינה  לעיל,  המצוינת  הכמות  כי,  יובהר 

 א להוריד ולעלות את הכמות, ולזוכה לא תהא טענה בעניין זה.   שיכולה הי

 תף תהצעת המש

9.  

המשתתף  .א ינקוב  בהצעתו  המשתתף.  הצעת  מסמך  גבי  על  תינתן  במכרז  המשתתף  הצעת 

שנה  הכולל ליחידה של המוצר וכן ואחריות למשך  אחוז מחיר הנחה ממחיר המקסימום  ב

 .  אחת

 הנחה תהא כשירה.   0%גם הצעת מחיר של  .ב

 אופן הגשת ההצעה 

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:  .10

במרשם המתאים וכן אישור   רישום התאגיד  העתק תעודה בדבר  -אם המשתתף תאגיד   .א

עו"ד או רו"ח ומסמכים בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת ההתאגדות, תזכיר ותקנון(,  

 זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד. 

 העתק תעודת הזהות שלו.   -פרטי אם המשתתף אדם  .ב

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור.  .ג

 מורשה מאת שלטונות מע"מ. עוסק העתק תעודת  .ד

המע"מ   .ה שלטונות  מאת  ההצעה  הגשת  במועד  תקפה  תעודה  העסקאות  העתק  חוק  לפי 

 . 1967-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.  .ו

לעיל, הכוללת את   ג ב7בסעיף  של המשתתף כנדרש    רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו  .ז

 הגורם שעבורו סופק הציוד, שם הממליץ אצל אותו גורם, תפקידו ומספר הטלפון שלו. 

, זכויות, תעודות  (, אישורים על התקשרויות קודמותהחברה)  נה המשתתף יציג בפני המזמי .ח

 .ידים על בעלותו בציוד נשוא המכרזואישורים רשמיים המע 
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 המשתתף יצרף מפרטים טכניים אודות הציוד נשוא המכרז שבבעלותו.  .ט

 המשתתף יצרף דו"חות המתעדים את מצבו של הציוד נשוא המכרז שבבעלותו.  .י

עפ"י    תףרו"ח למורשי החתימה של המשת/אישור עו"ד  - אם המשתתף אינו אדם פרטי   .יא

התאגיד  של  הייסוד  נדרש    .מסמכי  זה  בשולי    בנוסףאישור  המשתתף  חתימת  לאימות 

 מסמך הצעת המשתתף במקום המיועד לכך. 

 על ידו.   בשני עותקי מקור חתומהנוסח הצעת המשתתף  .יב

 שאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המשתתף. . יג

את הזכות לפסול על הסף    הלעצמ  תומרש  החברהעל כל משתתף להגיש את הצעתו במלואה.   .11

 . מחיקה/ תוספת וכו'/הצעה שתענה באופן חלקי או שתלווה בהסתייגויות כלשהן

 הסכומים הנקובים בהצעת המשתתף, יהיו בשקלים חדשים ולא יכללו מע"מ.  .12

ועל כל מסמכי המכרז  בשני עותקי מקורעל המשתתף למלא הצעתו   .13 חתימת  , ולחתום עליה 

ם להיות זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק אחד, לעומת  . על העותקימקור

העותק השני, יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר. על המשתתף 

 לצרף להצעתו אישור על קניית מסמכי המכרז. 

לדרוש מה  לחברה .14 הזכות  כשירות  משתתףשמורה  להוכחת  שיידרש  נוסף  כל מסמך  ו,  להציג 

 . סיונו וכיו"בינ

המכרז/החוזה   .15 פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  והשתתפותו  המשתתף  של  הצעתו  הגשת 

הניהוליות   והסגולות המקצועיות,  הידיעות, הכישורים  כל  לו את  יש  כי  לו,  ונהירים  ידועים 

כמפורט   הכל  ההצעה,  נשוא  הציוד  את  לספק  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  והאחרות 

 וזה. במסמכי הח

חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר.   .16

  ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל

   .לפסילת הצעה

 על המשתתף ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז והחוזה.   .17

אינ  .18 רשאי  המשתתף  תנאי  ו  או  אליו  שיועברו  המסמכים  את  לשנות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק 

ה המכרז.  מתנאי  משום    תאגידכלשהוא  כאמור  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי 

 . הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .19

 יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.  היה המשתתף .א
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המשתתף   .ב המנהליםתאגיד  היה  מספר  כדי    יהמינימאל   שותפים/יחתמו  הדרוש 

חותמת  את  , וכתובת התאגיד ויצרפו  ים/ לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא

 .  התאגיד

בשולי את חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח  

 מסמך הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.

 שאלות הבהרה 

 מסמכי המכרז יפנה  ו/או מבקש לשלוח שאלות הבהרה לחברה אודותמצא המשתתף סתירה   .20

ליום   בכתובת  באמצעות    3.10.2021עד  קריגר,  שוש  הגב'  החברה,  לחשבת  דוא"ל 

ShoshK@rishonlezion.muni.il  ,  ציון דוא"ל  תוך  כתובת  תשמו,  ויפרט למתן  שובה, 

יש לוודא קבלת המייל, שאחרת החברה תראה   בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.

 בשאלות אלו כיאלו לא הוגשו. 

 המשתתפים במכרז.  כלהתשובות וההנחיות תינתנה בכתב בלבד ויופצו לעיונם ולידיעתם של  

, אלא אם  החברההמשתתף לא יהא רשאי לטעון כי הסתמך הצעתו על תשובות שניתנו ע"י   .21

 התשובות ניתנו לו בכתב כאמור לעיל, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי הימנה.

ההנחות הניתנות תחושבנה באחוזים ממחירי הבסיס של כל פריט בהצעה. המשתתף מסכים   .22

כי גם במקרה בו תהיה ההנחה נקובה בסכומים, היא תחושב באחוזים לעומת מחיר הבסיס  

 פחת בהתאם. הכולל, ומחיר כל פריט יו

 בבחירת הזוכה החברה שיקולי 

23.  

  יצרו/ספק  קרי אספקת הציוד + אחריות -הצעת המשתתף תכלול את כל השירות  .א

ככלל החברה תבחר את ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה,    שנה אחת. למשך  

אולם .  שיוגשו  קרי ההצעה שהציעה את אחוז ההנחה המירבי מבין כל ההצעות

  חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא מת  החברה אין  יובהר, כי  

 לאור מגבלות תקציב וכו'.  

את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על    שומרת לעצמה   החברה .ב

כלשהן בהסתייגויות  שתלווה  או  הכמויות  שליליות    כתב  המלצות  לאור  או 

 . שיתקבלו על אותו הספק

עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה  תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום    החברה .ג

 קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

מובהר כי במסגרת שיקוליה של    ,לעיל  ג' -א'מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק   .ד
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את    החברה היתר,  בין  ההצעה,  בחירת  לצורך  הועדה  תשקול  הזוכה  לבחירת 

 הפרמטרים המפורטים להלן:

ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר   ניסיונו של המשתתף (1

בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים    עבודות בהספקת ציוד דומה במהלך  

 בפניה  בעת הליכי בחירת הזוכה. 

בשירותים    החברהניסיון   (2 המשתתף  עם  בהתקשרות  אחרים  גופים  ו/או 

הגורמי עם  בחברה,  שמדובר  ככל  או  חירום,  בעיתות  ציוד  ם  לאספקת 

 השולטים בה או הפועלים מטעמה. 

תחת   (3 או  ברשותו  הנמצאים  אדם  וכוח  ציוד  המשתתף,  של  הביצוע  כושר 

 שליטתו על פי הסכמים חתומים לתקופה המיודעת להספקת הציוד. 

לאור   (4 הציוד  הזמנת  של  הזמנים  בלוח  המשתתף  של  עמידתו  יכולת 

 התחייבויות נוספות שלו. 

על  (5 להשפיע  העשוי  אחר  פרמטר  המכרז  השירותים    מתן   כל  באופן  נשוא 

 במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז. מעולה 

מחירה    תרשאי  החברה (6 בשל  סבירה  שאינה  בהצעה  כלל  להתחשב  שלא 

לתנאי   התייחסותה  חוסר  בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  שאינה  או  הכולל, 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.   נלהאנהמכרז באופן שלדעת 

לשביעות  לדרוש    רשאית  תהא  החברה (7 הבהרות    רצונה מהמשתתפים 

ואת   את המשתתף  לבחון  מנת  על  זאת  המעטפות,  פתיחת  המלאה לאחר 

 הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל. 

בסיס   רשאית  העל  אלו  שאינה החברהשיקולים  הצעה  על  להמליץ  היתר,  בין   ,  

 דווקא הזולה ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה.  

  .ה

הדיון  את    הלעצמ   תשומר  החברה (1 בעת  המשתתף,  מאת  לדרוש  הזכות 

כל   את  למסור  מתחייב  והמשתתף  מחיר,  וניתוחי  הסברים  בהצעתו, 

 ההסברים והניתוחים הנדרשים.

של    תמתחייב  החברה (2 המחירים  וניתוחי  ההסברים  כל  את  בסוד  לשמור 

 . הלפי דרישת  ההמשתתף, אשר ימסרו ל 

כאמור,   (3 ניתוח  ו/או  הסבר  למסור  יסרב  המשתתף  החברה רשאיאם    ת 

 . ואף לפסול את ההצעה  הלהסיק מסקנות לפי ראות עיני
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בין  אספקת הציוד נשוא המכרז  לחלק את    תרשאי  תהא  החברהמובהר בזאת כי   .ו

ש  משתתפים כפי  לנכוןישונים,  אינה,  ראה  העבודה    תמתחייב  והיא  את  למסור 

 כולה לזוכה אחד מבין המשתתפים במכרז זה.

ק של השירותים נשוא המכרז, והמשתתף  למסור לביצוע רק חל  רשאית  החברה .ז

לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה, או שינוי כמויות  

 בסעיפים כלשהם. 

 

במשרדי   .24 ידנית  במסירה  למסור  יש  המכרז  מסמכי  ברחוב    החברהאת  בדואר(  לשלוח  )לא 

ליום וזאת עד    ," בלבד04/21מס  "מכרז  בציון   במעטפה סגורה    , ראשון לציון61ז'בוטינסקי  

 )להלן : "מועד הגשת ההצעות"(.  12:00שעה  ב  17.10.2021

ועדת   ולא ייכלל בדיוני  יפסל  כל מסמך, אשר יימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, 

  המכרזים.

הבלעדי, ובמקרה כזה יודיע    הלדחות את מועד הגשת ההצעות, לפי שיקול דעת החברה רשאית

מס את  שרכש  מי  ההתקשרות  לכל  פרטי  פי  על  ו/בדואר,  בדוא"ל  ו/או  בפקס  המכרז,  מכי 

 שנמסרו בעת רכישת מסמכי הכרז.

ם  שעות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויי  48בכל עת, ועד    תרשאי  החברה

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים    ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה

בלתי   חלק  בכתב, יהוו  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  של  לידיעתם  ויבואו  המכרז  מתנאי  נפרד 

בעת   המכרז  מסמכי  רוכשי  שמסרו  הכתובת  פי  על  אחר,  באופן  או  דוא"ל  פקס,  באמצעות 

 הרכישה. 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  

 צעה על פי דיני המכרזים. המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי ה
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 הצעת המשתתף   –' א נספח

 

מחיר מקסימום   פריט 

 לפריט 

אחוז הנחה ממחיר 

 מקסימום * 

 

HOLMATRO PCT11 40,000  ש"ח  _____________ 

 

 . ניכאמור במפרט הטכ הצעת המחיר תינתן ותיבחן עבור פריט אחד*

  לא כולל מע"מ + תחזוקה לשנה  לא כולל מע"מכוללת לפריט אחד  עלות  * ההצעת המחיר תינתן עבור  

 לפריט אחד.  

 . *יש להשלים רק במקום המיועד לכך

 

 

 המשתתף______________ חתימת 
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 מפרט ליח' אספקה – ' בנספח 

   ה אחתמפרט ליחיד  - HOLMATRO PCT11קומבי מפסק חותך מדגם :   

 מפרט טכני :

 בר  720לחץ עבודה  .1

 טון 137כח פיסוק מירבי  .2

 מ"מ  281 –מפתח  .3

 מ"מ  196 –מפתח חיתוך  .4

 טון 27.3 –כח חיתוך  .5

 טון 4.5  –כח מחיצה  .6

 ק"ג  13.8משקל כולל סוללה  .7

 ס"מ     67x27x27מידות  .8

 תאורת לד מובנית.  .9

 יסופק גם כן הציוד הנלווה הבא: .10

 ללא סוללה. יח' מתאם לעבודה ברשת חשמל  1 .א

 חודשים לפחות.   60סוללות נטענות עם תוקף של  2 .ב

 מטען להטענה מהירה.  .ג

 תיק נשיאה מקורי.  .ד

 


