
 

    

 1 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

המכון הלאומי למצוינות בספורט על    עבור  ,פרטיים  מיצרנים   חשמל   לרכישת  2021/40מס'    מכרז:  הנדון
 שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 רכישת חשמל  –העסקה  .1

וינגייט .1.1 צ'ארלס  ")  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  וינגייטלהלן:  ו/או  מכון   "
,  2017-הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זחוק המכון  , אשר פועל על פי  "(המכון"

ל  ו הכ  ,פרטיים עבור המכון  מיצרנים   חשמלרכישת  ל  מזמין בזאת הצעות להשתתפות במכרז
 "(.המכרז: "להלןבאופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז ) 

לרכישת חשמל  להתקשר בהסכם    המכון מעונייןמהליכי התייעלות וחסכון במשאבים,    כחלק .1.2
מוזל בהשוואה לתעריפי החשמל הרשמיים הנקבעים על ידי הרשות    בתעריף יצרנים פרטיים  מ

למפורט   על בסיס אחוז הנחה על רכיב יצור החשמל, והכל בכפוף,  ציבוריים לחשמל  לשירותים
  ."( העסקה)" במסמכי המכרז 

' להזמנה  ד  נספחכמצורפים  ,  2021יולי  -   2021עבור השנים אוגוסט  במכון נתוני צריכת החשמל   .1.3
 זו.

, בעצמו או באמצעות צד  תפעללקים ו המכון מבקש להבהיר, כי בכוונתו לה .  מתקן ייצור עצמי .1.4
המכון    ."( מתקן הייצור"  -מתקן לייצור חשמל באמצעות פנלים פוטו וולטאים )בסעיף זה    ג',

היקף  , על הפחתת  הייצוריהיה רשאי להודיע לזוכה במכרז על צפי להפעלה מסחרית של מתקן 
ההסכם,    הצריכה ביטול  על  לפחות  או  כתובה שתישלח  ההפעלה  ימים    60בהודעה  יום  לפני 

, וזאת מבלי שהזוכה במכרז יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בשל  המסחרית של מתקן הייצור
 . כך

   הסכם ההתקשרות .2

מכון בנוסח המקובל  ה  ידיעל  שלח  בהסכם התקשרות אשר יהמכון יתקשר עם הזוכה במכרז   .2.1
הדרושה עבורו  חשמל  את כל צריכת הלמכון    , והזוכה יידרש למכורבהתקשרויות מעין אלה

המכון מבהיר כי היקפי הצריכה  .  זהצעת המחיר שהגיש במסגרת המכר  בתמורה שתחושב לפי
בנספח   בהיקף המתואר  הנם  בסעיף  דהצפויים  המצורף  היקפי הצריכה    1.3'  זאת  עם  לעיל. 

שא בכל  ילא י   מכוןלצרכי הערכה בלבד וה  ושמשי  א אל,  המתוארים אינם מחייבים את המכון
  מכון למען הסר ספק מובהר כי ההיקפי הצריכה המתוארים.  קנס בקשר עם צריכה החורגת מ

 . חויב בצריכה מינימאליתי ולא מחויב   ואינ

רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, בכל עת, במתן הודעה בכתב  המכון יהיה מובהר במפרש, כי  .2.2
 המכון.  תהיה טענה ו/או דרישה  זוכה במכרזימים מראש מבלי של 60של לפחות 

 . המכוןידי    ההתקשרות עם המציע הזוכה תתבצע אך ורק בכפוף לאישור הסכם ההתקשרות על .2.3

מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל, מהווה תיאור תמציתי ביותר של השירותים המובא   .2.4
השירותים   של  מפורט  תיאור  בלבד.  המציעים  ההתקשרות  ב   יפורטלנוחות  הסכם  מסגרת 

עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל על מנת למצות או לגרוע,    .שיחתם בין הצדדים
 . הזוכה בקשר עם ביצוע השירותים  המציע, מכל התחייבויות המוטלת על בשום צורה ואופן

 מסמכי המכרז  .3

 : "(מסמכי המכרז"להלן: )  מסמכי המכרזיחדיו את  להלן המסמכים  .3.1

טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו   .3.1.1
 "(;ההזמנה)להלן: " ותנאי מתנאיו

המחיר  טופס   .3.1.2 ותנאי  הצעת  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  נספחיו,  כל  על  במכרז, 
 (. " ההצעה הכספיתו/או " "הצעת המחירמתנאיו )להלן: "

להלן:  לעיל ו )עם המציע הזוכה    אשר יערך ויחתם, על כל נספחיו,  התקשרות  הסכם .3.1.3
 (."ההסכםו/או "   "הסכם ההתקשרות"

ו/או   .3.1.4 המכון, במסגרת הליכי    פרוטוקול שיוצאו בכתב על ידיכל מסמך ו/או הבהרה 
 המכרז.
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התאמה   .3.2 אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  לבין  בכל  השונים  המכרז  מסמכי  בין  משמעות  דו  ו/או 
 . יהןנמב הזוכה ההוראות המחמירות המציע , יחולו על ההתקשרות ההסכם

בצע שינוי מכל מין  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן ל .3.3
כי   בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  שפורסמה  הבהרה  כל  )לרבות  המכרז  במסמכי  שהוא  וסוג 

נו  י, ההמקוונת  תיבת ההצעות/העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים
הדפיס   אותם  המסמכים  עותק  זה.  מכרז  לצורך  המחייב  העותק  ומוחלט,  בלעדי  באופן 
המשתתף מאתר האינטרנט של המכון וכן כל מסמך אותו יאפשר המכון למציע לערוך בעצמו,  
לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק  

 .  תיבת ההצעות המקוונת/ , המופקד גם בתיבת המכרזיםמסמכי המכרז לשהכתוב 

מובהר בזאת במפורש, כי המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת קודם להגשתן   .3.4
ממסמכי   איזה  בנוסח  תיקונים  ו/או  שינויים  להטמיע  כדין,  ופתיחתן  במכרז  ההצעות  של 

לרבות כל הוראה,    ,י מתנאי ההזמנהלשנות, לעדכן, או לסייג כל תנא  ,המכרז, ובכלל האמור
לשאלות ההבהרה, וכל    מענהובין ב  ו רוט, תנאי מקדמי או מועד, וזאת בין ביוזמתידרישה, פ 

ו/או   ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר לכך. שינוי  זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה 
יתבצעו בהתאם להוראות   להלן. הבהרות אלה תהוונה חלק בלתי    11.4סעיף  תיקון כאמור, 

נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או תיקון אלא אם  
 ניתנה על כך הודעה בכתב כמסמך הבהרות מטעם המכון. 

 למידע  אחריות  .3.5

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, בעיני  
למען הסר  ומאפייניהם.    עסקהעל מקצוע מומחה, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי הב

ספק מובהר בזאת, כי כל המידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על  
החובה לבחינת  במועד פרסום המכרז.    וועל פי הנתונים הקיימים ביד המכון  של    ופי מיטב ידיעת 

, מוטלת בכל מקרה, על המציע )ועליו  עסקהצורך הגשת ההצעה למכרז וביצוע ההמידע האמור ל
אחריות כלשהי ו/או על  המכון  בלבד( וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על  

      מכרז.ה כמפורט במסמכי מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה 

 המכרזי ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך  .4

 מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: .4.1

 מועד אירוע

 2021, אוקטוברב 29 מכרז מועד פרסום ה

הבהרה   שאלות  להגשת  האחרון  המועד 
 12:00עד השעה  ,2021, נובמברב 15 מטעם המציעים 

 12:00בשעה , 2021, דצמברב 01 המועד האחרון להגשת ההצעות  

 2021,  יוניב 01 מועד תוקף ההצעה  

בטבלה   .4.2 שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  מקוםלעיל  במקרה  בכל  שמצוין  תאריך  אחר    ובין 
במסמכי המכרז, יגבר התאריך שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או בהודעה בכתב  

  מכרז.מאוחר יותר ממועד פרסום ה של המכון שניתנה במועד  

את  המכון   .4.3 לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  רשאי  יהיה 
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על שינוי   4.1 המועדים הנקובים בסעיף

סעיף להוראות  בהתאם  למכרז  שנרשם  מציע  לכל  תשלחנה  כאמור  דחייה  על    5  ו/או  להלן. 
המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי המכון, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על  
המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  

 שינוי ו/או מתן ארכה כלשהי.

על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  כאמור לעיל, לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים  .4.4
העומדת למכון על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי  
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עם מימוש   ו/או דרישה בקשר  ו/או תביעה  כל טענה  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  וכן  חוזר 
 לעיל.  זה  4.1 סעיףהמכון בהתאם להוראות זכויותיו של 

 מקוונת אופן ההרשמה לתיבת הצעות .5

לתיבת  להגיש הצעה למכרז, יירשם באופן עצמאי  או  / מציע המעוניין לפנות בשאלת הבהרה ו .5.1
"  SourcingVisionבאמצעות מערכת  הצעות מקוונת   מדריך  ובהתאם להנחיות בקובץ בשם 

)להלן:  " שיפורסם באתר המכון בעמוד פרסום ההזמנה  להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים
וסיסמה(  "(תיבת ההצעות המקוונת" )שם משתמש  כניסה  פרטי  יוגדרו ללקוח  זו  . בהרשמה 

 רכת.באם הינו משתמש חדש במע 

תשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות המקוונת להגיש שאלות הבהרה/הצעה   .5.2
  , . מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונת לא יוכל להגיש שאלות הבהרה למכרז זה

 וכן לא יוכל להגיש הצעה למכרז זה.

תוגש   .5.3 הרלוונטית  ההצעה  המקוונת  חתוםבתיבה  אחד  בעותק  העברית  יצורף    אשר  ,בשפה 
  מיצרנים   חשמל לרכישת    2021/40מס'  מכרז  תחת הכותרת "  PDFלתיבה המקוונת בפורמט  

 ".מכון וינגייט  ,פרטיים

עותק מושחר בפורמט   .5.4 לתיבה המקוונת  תחת השם    PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון 
מושחר" המציע  עותק  שלדעת  המידע  הושחר  שבו  ההצעה  נספחי  של  נוסף  עותק  המהווה   "

מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה  
מנוע מלטעון כי הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן  

פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים  -ט, עלכסודיים בהצעתו. מובהר כי המכון יחלי
ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה  

כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי    –ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה  
וכן  פרטי אנשי קשר מטעמם  לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות ו,  מקדמי

הכספית   חסויים  –להצעתו  במידת  .  אינם  ליידע,  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  המציע 
הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע  

 . המציעכאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים של 

שאלות הבהרה, על  /טרם המועד האחרון להגשת הצעות  עד יממהמומלץ לבצע את ההרשמה   .5.5
מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים  
ושיטות לקידום עסקי אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  

הפרעות,  רשת   להפסקות,  באחריות  יישאו  ולא  רכיביהן  כל  על  האינטרנט,  ו/או  הטלפון 
בתיבה   ההצעות  למגישי  ייגרמו  אשר  וכיו"ב  רווח  מניעת  הוצאות,  נזקים,  ניתוקים, 
האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט  

מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי    ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד
ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל  
וינגייט אינו אחראי   הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות. מכון  טכני, או עקב סיבה אחרת 

ם והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על  להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניי
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי  

 בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע ממנו. 

 המועד והמען להגשת ההצעות .6

המועד האחרון " להלן:  )  לעיל  4.1  בסעיףלמועד הקבוע    המקוונת, עד   ת ההצעותההצעה תוגש לתיב
הצעות המקוונת  .  "(להגשת  ההצעות  לתיבת  תגענה  אשר  הצעות  כי  האחרון  יודגש,  המועד  לאחר 

ה וזאת    צעותהלהגשת  תידונה,  ולא  תתקבלנה  תקנה  לא  להוראות  חובת  20בהתאם  לתקנות  )ב( 
   .1993-המכרזים, התשנ"ג

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  .7

במכרז,  .7.1 הצעות  להגשת  למועד האחרון  נכון  מציעים, אשר  רק  למכרז  להגיש הצעות  רשאים 
 המפורטים להלן:  המצטבריםמתקיימים בהם כל התנאים  

 מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  .7.1.1
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)  מציע .7.1.2 ביותר משתי  לא הורשעו  אליו,  הזיקה  ובעל  חוק  2כנ"ל, שהוא  לפי  עבירות   )
תשנ"א  זרים,  מינימום, תשמ"ז   1991-עובדים  ביותר  1987-וחוק שכר  הורשעו  ואם   ,

( )  –( עבירות כאמור  2משתי  (  1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים   –"  בעל זיקה"  -" ו  הורשעזה: "  7.1.2  לצורך סעיף
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-ציבוריים, תשל"ו 

  7.1.2התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף    המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות 

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1()1ב)ב2סעיף 

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח   9אשר הוראות סעיף  מציע כנ"ל,   .7.1.3
לחוק שוויון    9"( אינן חלות עליו או לחילופין, שהוראות סעיף  חוק שוויון זכויות)"  1998

עובדים, נכון    100  –זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  
ההצעות, להגשת  האחרון  כדלקמן  למועד  גם  ומתחייב,  מצהיר  )המציע   :i)    יפנה כי 

לחוק    9ווחה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  למנהל הכללי של משרד העבודה והר
( ii; או לחילופין )לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך    שוויון זכויות

למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה לשם בחינת יישום חובותיו  כי פנה בעבר   
זה לעיל, קיבל ממנו    (ii)  7.1.3סעיף  לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות    9לפי סעיף  

 הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה: " 7.1.3סעיף לצורך 

סעיף   .7.1.4 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  גופים   2מציע  עסקאות  לחוק 
 ציבוריים.

כנ"ל,   .7.1.5 תשס"ה  אשר  מציע  החשמל,  משק  בתקנות  כהגדרתו  פרטי  יצרן    2005הינו 
  - החשמל, תשנ"ו  בהתאם לחוק משק  ,ומחזיק ברישיון ייצור קבוע או מותנה בתוקף

 .  כאמור ולתקנות  1996

 להשתתפות במכרז  וסייגים מגבלות .7.2

המכרז,  כי  בזאת  מובהר   .7.2.1 במסמכי  המפורטות  הדרישות  ויתר  המקדמיים  התנאים 
עצמו במציע  ורק  אך  להתקיים  עמידה  וכי    ,צריכים  לצורך  למציע,  לייחס  ניתן  לא 

, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת  בתנאים המקדמיים
אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו  

, טרם המועד האחרון  1999-"ט לחוק החברות, תשנ  323מיזוג עם המציע על פי סעיף  
 .  הצעותלהגשת 

ידי - מובהר כי אין אפשרות להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת עלעוד   .7.2.2
ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל שני מציעים במשותף או יותר.  

הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים ו/או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז.  
משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר זיהוי נפרד(,  גופים אשר יש להם קשר עסקי או  

היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם  
   לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז.

או המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכון ו/ .7.2.3
גוף הקשור למכון, ולא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או   עם 
שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה, ככל שהצעת  
המציע הינה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה  

הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש    תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה  –
 . של המכון דעת של ועדת המכרזיםבכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול 

 המסמכים המצורפים להצעה .8

 לצורך הוכחת התנאים המקדמיים, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: 
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ומאושר  - תצהיר חתום על .8.1 בנוסח המצורף  - עלידי המורשה לשם כך מטעם המציע  עו"ד,  ידי 
 להזמנה )אישור תנאי ההזמנה(. 'נספח אכ

, וזאת לצורך הוכחת  התאגדות ותעודת שינוי שם )ככל שקיימת( על שם המציעתעודת  העתק   .8.2
 לעיל.   7.1.1עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

ומאושר על- תצהיר חתום על .8.3 בנוסח המצורף  - ידי המורשה לשם כך מטעם המציע  עו"ד,  ידי 
' להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים וחוק שוויון זכויות, וזאת לצורך  נספח בכ

 לעיל.  7.1.2-7.1.3הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .8.4
האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, וזאת לצורך הוכחת  

 לעיל.   7.1.4בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף עמידתו 

שיקול    , וכל פרט נוסף לפיהמציע  ישיון אספקה שלרעתק  הו  המציע  ייצור שלשיון  ירהעתק   .8.5
 לעיל. 7.1.5 עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  דעתו של המציע שרלוונטי להוכחת

להלן, כשהיא    10.3, בהתאם להוראות סעיף  להזמנה  'גנספח  הצעתו הכספית של המציע, בנוסח   .8.6
 חתומה על ידי המציע.  

, בהתאם להוראות  להזמנה  'דח  נספ, בנוסח  2021יולי  - 2020נתוני הצריכה במכון עבור אוגוסט   .8.7
 להלן.   10.3סעיף 

   .בתחתית כל עמודבראשי תיבות חתומים כשהם המכרז   מסמכי .8.8

יוציא המכון )ככל שיוציא(, חתומים על ידי  אותם    עדכוןו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרה .8.9
 .  במקומות המיועדים לכך מורשה החתימה במציע

)לרבות כל  המכרז בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי  לא ניתן כי מובהר 
מקוריים  פי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על  עוד.  הבהרה שפורסמה במסגרתו(

 . , ערוכים, חתומים ומאומתים כדיןבלבד

 תוקף הצעת המציע  .9

להלן:  )  לעיל  4.1  בסעיף הנקוב    עד למועדחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה,  י המציע תהצעת   .9.1
 "(.  תוקף ההצעה"

תוקף   .9.2 את  למציעים,  בכתב  בהודעה  להאריך,  רשאי  יהיה  קצובות  המכון  לתקופות  ההצעה, 
עיכוב   חל  בנסיבות בהן  לרבות  פי שיקול דעתו הבלעדי,  ועל  וזאת מכל סיבה שהיא  נוספות, 

. תשומת  "(תקופת הארכת תוקף ההצעה )להלן: "  בבדיקת ההצעות במכרז וההכרזה על הזוכה 
  הלב כי ככל ומתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמודנה כל ההצעות בתוקפן עד לסיום 

 ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה. 

, עד לאחר חתימת  מציע הזוכהההכריז המכון על זוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של   .9.3
 .  ההסכם

 הזוכה  ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .10

  ה אשר עמדבמכרז,    ההצעות שהוגשוכל  לבחירת ההצעה הזוכה, מבין  המידה היחידה  אמת   .10.1
המציע   –  מהמשקל  100%כדלקמן:    אתה  מקדמיים,ה   םתנאיהבכל   של  הכספית  ,  ההצעה 

 "(.  ההצעה הכספית"להלן: )  להלן 10.3 יףכמפורט בסע

תעשה .10.2 במכרז  המציעים  הצעות  להיוועץ  בדיקת  רשאית  תהיה  אשר  המכרזים  ועדת  ידי  על   ,
ו/או  ב יכריע  ה.  מומחים מטעמהיועצים  המציע  מכון  של  עמידתו    מקדמיים ה  םבתנאיבדבר 

במסגרת האמור, יבדוק המכון את המסמכים    וביתר דרישות המכרז.  לעיל  7המפורטים בסעיף  
סעיף להוראות  בהתאם  המציע  ידי  על  הוגשו  עמד    לעיל.  8  אשר  לא  אשר  ם  בתנאימציע 

מבלי לגרוע    –למען הסר ספק    –, הצעתו תפסל, והכול  ו/או ביתר דרישות המכרזהמקדמיים  
 .  להלן  15 –ו  13, 12סעיפים להוראות בהתאם למכון ת ות המוקניומהזכו

 ההצעה הכספית  .10.3
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בכל    הכספית  ה הצעהאת  יבחן  המכון   .10.3.1 עמדו  אשר  מציעים   מקדמיים ה  ם תנאיהשל 
   .וביתר דרישות המכרז

' למסמכי המכרז. המציע ינקוב  ג נספח  על גבי  את ההצעה הכספית  למלא  על המציע   .10.3.2
כל אחד ממקבצי    שיעור הנחה המוצע על ידו לגבי תעריפי רכיב ייצור החשמל עבורב

 שפל.ו גבע פסגה  –שעות הביקוש 

, וכל עסקההכספית תכלול את מלוא התמורה המגיעה למציע בגין היובהר כי ההצעה  .10.3.3
   הוצאה ישירה ועקיפה של המציע.

את סה"כ החיסכון ואשר הציג בהצעתו הכספית ם המקדמיים  מציע אשר עמד בתנאי .10.3.4
 . , יהיה הזוכה במכרזהגדול בחישוב שנתי

לצורך סעיף זה, ישקף את המכפלה השנתית של אחוזי ההנחה   –"  סה"כ החסכון"
כל אחד מהחודשים והמש"בים, כפי  ל  המתייחס   שנקב המציע בתעריף ייצור החשמל 

בהיקף הצריכה החודשית  וכל זאת  שהוא ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  
  .' להזמנהד נספחהמצורפת כ עבור כל מש"ב על פי הטבלה 

 יכים תחרותיים נוספים משא ומתן והל  .10.4

רשאי, אך בכל מקרה לא חייב, לנהל משא ומתן ו/או הליכים    המכון יהיה לאחר קבלת ההצעות  
לקבל הצעה מיטבית )בתמהיל  מכון  וכיו"ב(, על מנת לאפשר ל  Re-Bid  ,Best & Finalתחרותיים )

אשר  המכון  מסחרי המעוגן בהצעה( הכול בהתאם לעקרונות ולתנאים שיקבעו על ידי  -החוזי 
  , מראש ובכתב.מציעיםישלחו ל

 ההודעה על הזכייה  .10.5

הודעה בדבר פסילת הצעה ו/או הודעה בדבר זכייה ו/או הודעה בדבר אי זכייה, תישלח   .10.5.1
 נציג ועדת המכרזים של המכון. למשתתפים במכרז אך ורק על ידי 

בזאת .10.5.2 מהנושאים מובהר  באיזה  במכרז  למשתתפים  תימסר  אשר  הודעה  כל  כי   ,
נציג   ,לעיל  10.5.1  בסעיףהמפורטים   גורם שאיננו  כל  בכתב באמצעות  ו/או  פה  בעל 

יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה   אין ולא  –ועדת המכרזים של המכון  
יהיה הדבר על    –בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  

 אחריותו בלבד. 

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .10.6

( זוכה  המכון  ידי  על  וייקבע  המקורי"להלן:  היה  ההתקשרות,  הזוכה  בביצוע  יחל  והוא   ,)"
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי  

"(, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע  הזוכה האחר"להלן:  תחתיו מוכרז זוכה אחר )
ר למכון את כל המידע ו/או המסמכים המצויים אצלו בצירוף דו"ח עדכני  ההתקשרות ולהעבי

באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות, וכל  
זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות טענות  

 צע. ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שבי

 שאלות הבהרה  .11

בלבד,  כל   .11.1 בכתב  להפנות  יש  זו  הזמנה  במסגרת  והבירורים  אותן  השאלות  לתיבה  ולשלוח 
נרשם בהתאם להוראות סעיףהמקוונת כי מציע שלא  לפנות    5  . תשומת הלב  יכול  לעיל, לא 

 למכון בשאלות הבהרה. 

 :בלבד, במבנה שלהלן Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח בכתב אמצעות קובץ  .11.2

 שם המסמך  מס'

]הפנייה למסמך אליו מתייחסת  
ההזמנה, נספח   –השאלה 

 וכיו"ב[

 סעיף/מראה מקום אחר 

]הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמך  
 אליו מתייחסת השאלה[ 

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 
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1.     

יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוף ההזמנה ולאחר  הסעיפים   .11.3
  4.1המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף    . המכן לנספחי

 שאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.   לעיל.

הקבוע לכך, תישלחנה בכתב לכל המציעים שנרשמו והגישו  תשובות לשאלות שתגענה במועד   .11.4
שאלות הבהרה באמצעות התיבה המקוונת, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק  

נפרד ממס בלתי  חלק  יהווה  שיינתנו  ה ממהתשובות  לצרף את מסמך  מכרזכי  נדרש  . המציע 
פה. בהתאם  -נה לשאלות בעל התשובות להצעתו, כשהוא חתום על ידו. יובהר, כי לא יהיה מע

 לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 

ותיקונים למסמכי ה .11.5 ובין אם בתשובה    מכרז המכון רשאי להוציא הבהרות  ביוזמתו  בין אם 
להן. התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  בעמוד    לשאלות  להתעדכן  המציעים  באחריות 

 ון. באתר האינטרנט של המכ מכרזה

 שינויים ופנייה להשלמות  .12

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין   .12.1
לפסילת   לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא  ובין במכתב  ידי תוספת בתנאי המכרז  על 

 ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון. 

שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתו המלא    המכון .12.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל  
עם  בקשר  ו/או  המקדמיים  התנאים  עם  בקשר  לרבות  בהצעתם,  הקשורים  שהם,  וסוג  מין 

בקש האמור,  ובכלל  הכספית  ו/או  ההצעה  השמטה  ו/או  אחרת  או  חישובית  טעות  כל  עם  ר 
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה  
מהמענים האמורים )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת  

המוקנו הזכויות  משאר  לגרוע  מבלי  והכל  המציע(,  ההוראות  של  לשאר  בהתאם  למכון  ת 
 הנקובות במסמכי המכרז ובהוראות הדין. 

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המכון כפי שהן   .12.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו    12נקובות בהוראות סעיף  

מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 
 סמכות כאמור.     של הפעלתהפעלת סמכויותיו של המכון ו/או כתוצאה מהשלכותיה  

 היעדר חובה לקבל הצעה  .13

לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו  , המכון אינו מתחייב  בהזמנהלמרות כל האמור בכל מקום אחר  
 להכריז על זוכה במכרז.  ו/או  במכרז

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .14

טות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחל
, לאחר  1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21  -)ה( ו  21הזוכה בהתאם לאמור בתקנות משנה  

)שלוש מאות( ₪, כולל מע"מ,    300תאום עם נציג/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך  
 לעיל.   5.4ובכפוף להוראות סעיף 

 ביטול המכרז   .15

 הזכות לבטל מכרז   .15.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל  
זאת בהתאם לסמכויות המוקנות  בכל עת את המכרז ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, כל  

 לו על פי הזמנה זו ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 תוצאות הביטול  .15.2

לעיל, יהיה המכון    15.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף    לפניהמכרז  בוטל   .15.2.1
הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא    ורשאי, על פי שיקול דעת

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות מושא המכרז.  -על
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זכייה של זוכה במכרז,    שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה  לאחרבוטל המכרז   .15.2.2
לעיל, יהיה המכון רשאי, לפי שיקול   15.2.1אזי מבלי לגרוע מזכויות המכון על פי סעיף  

)אשר הצעת  למציע הבא אחריו  לפנות  הנה  דעתו הבלעדי,  הכספית  ביותר,   הטובהו 
מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים הזמנה זו )מלבד הצעתו של  

 המציע אשר זכייתו בוטלה כאמור(.  

 העדר בלעדיות  .16

וחתימת   במכרז  הזוכה  המציע  הצעת  התקשרותקבלת  כלשהי    הסכם  בלעדיות  לו  תקנה  לא  עמו, 
המוחלט,    ורשאי בכל עת, ועל פי שקול דעתוהמכון  ביצוע יתר ההתחייבויות  לאו  /ו   עסקהלביצוע ה 

 . , דומים ו/או תחליפייםעסקאותלהתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע  

 שימוש במידע  .17

תקופת ההתקשרות ו/או  המכון מודיע בזה, כי יהא לו הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך  
)כולם או חלקם(,    עסקה העם  בקשר  תקופת הארכה ובין לאחריהן, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך  

מסכימים    ציעיםוהמו/או תקופת הארכה,    במהלך תקופת ההתקשרות  ואצל   שיצברובכל הנתונים  
כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי    שייעשה המכוןבזאת מראש לכל שימוש או פרסום  

 ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.חוזר וכן יהיו מנועים  

 איסור הסבה .18

מתחייבים שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בשום צורה ו/או  כל אחד מהמציעים,   .18.1
אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיהם לפי מסמכי המכרז )לרבות לפי הזמנה זו  

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד    ,שייחתם עמו )ככל שיחתם((  ההסכםו/או  
  ההסכם ו/או    ההזמנ ה על פי מסמכי המכרז )לרבות לפי  אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה  

שייחתם עמו )ככל שיחתם((, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתו מראש ובכתב של המכון  
 )ככל שיקבל(. 

המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או   .18.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את    18.1המחאה כאמור בסעיף  

 אישורו בכתב של המכון, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.  

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .19

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  
 ש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  כל פעולה שי

 הוצאות ההשתתפות בהליך המכרז .20

י  שאו לבדם בכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך המכרז, לרבות  יהמשתתפים בהליך המכרז 
 עלות ההכנה של ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל שיפוי מאת המכון בגין הוצאות אלה. 

 תקפות מסמכי המכרז  .21

כי אין תוקף לסעיף או סעיפים במסמכי המכרז )או כל חלק מהם(, או    אם ימצא בית משפט מוסמך,
שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו  

 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 בעלות על מסמכי המכרז  .22

הוא במסמכי המכרז ובנספחיו, לרבות  הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג ש
תהיינה של המכון בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן שימוש כלשהו    מענה המציעים,

 פרט לצורך הגשת ההצעה.  

 סמכות שיפוט והדין החל על המכרז  .23

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור    –לבית המשפט המוסמך בתל אביב   .23.1
ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע  

 זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה. 
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כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,   .23.2
ה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד,  בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה ז

והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים    ,בנוסחם מעת לעת
 לתחולת דין זר. 

 

 , רב בכבוד
 

 וינגייט   מכון 
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 אישור תנאי ההזמנה    – ' נספח א

 הצהרת המציע  .1

___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת    מס'  ת.ז.נושא    ,אני הח"מ, _________
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________   .1.1
ההתאגדות[ בתעודת  __________ ,  מופיע  רישום:  "מס'  )להלן:  מס' למכרז  "(,  המציע___ 

 "(. המכרזמכון וינגייט )להלן: "  עבורלרכישת חשמל מיצרנים פרטיים,  2021/40

הנני משמש כ ___________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא   .1.2
 התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

והבנו את האמור  ,  המכרז  הוראות אני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את   .1.3 וכי למדנו 
והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים   כל הדרישות, התנאים  ובדקנו בקפידה את  בהם, 

, וכי המציע מוותר  )לרבות נתוני הצריכה במכון(  עסקההביצוע  להשפיע על הצעת המציע או  
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, -ידיעה או אי - ה באימראש על כל טענה שעילת

 . עסקהה ביצועפיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת המציע או על 

, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל  ההצעה על ידי המציעהגשת  אני מאשר כי   .1.4
והודעות על עדכונים ככל שהיו כאלה,  האמור במסמכי המכרז, את המענה/ים לשאלות הבהרה  

 .הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת

כי   .1.5 הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונותאני מאשר  המקצועי,  הידע  בעל  הינו  ,  המציע 
ההיתרים  ה  ההסמכות,  לביצוע  הדרושים  והציוד,  האדם  כוח  לרבות    עסקה והאמצעים, 

פי   על  מניעה  מכרההנדרשים  של  קיומה  על  לי  ידוע  לא  המציע  הצעת  הגשת  למועד  ונכון  ז, 
ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על  פי  - כלשהי, לרבות 

 פי דין. - המכרז, הצעת המציע או על 

  , ובידיו כל הרישיונות   ,המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דיןאני מאשר כי   .1.6
 . הנדרשים על פי דיןההסמכות וההיתרים 

אני מאשר כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת מסמכי המכרז, נועד לצרכי המחשה   .1.7
בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד המכון, לכל דבר ועניין, וכי בכל  
מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על המכון אחריות כלשהי  

 .    המכרזוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי  ו/או על מנת לגר 

אני מאשר כי החלטת המציע להגיש הצעה למכרז ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיו   .1.8
והערכותיו, ללא תלות   על בדיקותיו  ורק  הנקובים במסמכי המכרז, התקבלה והתבססה אך 

 .   בתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבויות מצד המכון

אני מאשר כי לאחר שהמציע ערך את כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שראה לנכון   .1.9
( ומתחייב:  מצהיר  הוא,  וההתחייבויות  iלערוך,  התנאים  כל  את  עצמו  על  מקבל  הוא  כי   )

ובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו וכן את זכויות המכון    ,הנקובות במסמכי המכרז
מסגרתם וכי יוכל לבצע את מלוא חובותיו והתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי  המוקנות לו ב

( מלאה  iiהמכרז;  תמורה  מהווה  למכרז  הכספית  הצעתו  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  כי   )
( כי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה  iiiמושא המכרז; )  עסקהוהוגנת בקשר עם ה

טענה   כל  מלהעלות  ומושתק  המכרז  מנוע  למסמכי  בקשר  שהיא  וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או 
טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי    ,ולתנאיהם ובכלל האמור

 אחר ממסמכי המכרז.  

,  אני מאשר כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעת המציע הם נכונים, מלאים .1.10
 עה, ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא. מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצ

הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים  אני מאשר כי   .1.11
אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם 

 המכרז.



 

    

 11 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

תמורה  משקפת    ,הכספיתי שננקבה בטופס ההצעה  כפ   ,הצעת המחיראני מאשר כי ידוע למציע ש .1.12
כל התניה    , וכי הצעה זו אינה כוללתעסקהה, אותה יהיה המציע הזוכה זכאי לקבל בגין סופית

 . בקשר עם התמורההמכרז ת או הסתייגות מהוראו

חתום על  המציע יתתקבל,  המציע    , וכי היה והצעתהמכרזתנאי  למציע  ברורים  אני מאשר כי   .1.13
ו,  ההתקשרותהסכם   ביטוחים  קיום  אישור  למכון  ימציא  נוסף כן  וכן  מסמך  שיקבע    כל 

  על ידי הסכם ה כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת  מציעידוע ל. הוראות ההסכםמ
 .  עם המציע הזוכה  מכוןה

 צירוף מסמכים .2

 :אם המסמך צורף במסגרת ההצעה[  ✓]יש לסמן  הצעת המציע כוללת את המסמכים הבאים 

 המסמכים המצורפים

 רלוונטי( ו ככל)לרבות תעודות על שינוי שם, העתק תעודת התאגדות של המציע   ☐ 

 ]טופס זה[ אישור תנאי ההזמנה   –נספח א'  ☐ 

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  –נספח ב'  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 ייצור של המציע והעתק רישיון אספקה של המציע  רישיוןהעתק   ☐ 

 הצעה כספית   –' גנספח  ☐ 

 2021יולי  – 2020אוגוסט  –נתוני צריכה במכון   –' דנספח  ☐ 

 ]חתומה בראשי תיבות[ הזמנה   ☐ 

 ]חתומים בראשי תיבות[  )אם פרסם(מסמכי ההבהרה שפרסם המכון   ☐ 

לתיב .3 שצרפנו  המושחר  בהעתק  שהשחרנו  במסמכים/בנתונים  רואים  ההצעות אנו  סוד    ת  המקוונת 
 מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי. 

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 בשם המציע ולחייבו לצורך ההזמנה.  

ידי  -כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על
הקבועים בחוק  להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים  

על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 
 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע

 

  



 

    

 12 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 1976-ו"תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל  –  'נספח ב

___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי    מס'  ת.ז.נושא    ,אני הח"מ, _________
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________  .1
לרכישת    2021/40מס'  "(, למכרז  המציע ___ )להלן: "מס' רישום: __________,  בתעודת ההתאגדות[ 

 "(.המכרזמכון וינגייט )להלן: " עבורחשמל מיצרנים פרטיים, 

נשוא   .2 העובדות  את  הכרתי  מכוח  בשמו,  זה  תצהירי  ונותן  במציע,   ___________ כ  משמש  הנני 
 התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר: אני מצהיר בזאת כי  .3

במקום     ]יש לסמן אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי המציע ובעל הזיקה אליו   .3.1
 : הרלוונטי[

❑  ( משתי  ביותר  הורשעו  תשנ"א 2לא  זרים,  עובדים  חוק  לפי  עבירות  חוק  "להלן:  )  1991-( 
 "(.  חוק שכר מינימום"להלן:  ) 1987-שמ"ז"( וחוק שכר מינימום, תעובדים זרים

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

ל פי הפירוט  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ע2הורשעו ביותר משתי )   ❑
( אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד  1דלהלן,  לפחות   )

 ההרשעה האחרונה.  

" זה:  סעיף  ו  הורשעלצורך  זיקה"  -"  ציבוריים,    –"  בעל  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 
 ."(חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976- תשל"ו

 מס' 
 פירוט העבירה  

 סעיף ושם חוק[ ]מספר 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 :  במקום הרלוונטי[    ]יש לסמן  מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  אני .3.2

חוק שוויון  "להלן:  )  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.  לא חלות( "זכויות

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק    חלות לחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם   100  –יותר מ  

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  iכדלקמן: )
לשם קבלת הנחיות   –הצורך לחוק שוויון זכויות ובמידת  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
( ( כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  iiבקשר ליישומן; או לחילופין 

לחוק שוויון זכויות בהתאם  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  iiלהוראות סעיף )

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

זה לעיל, למנכ"ל משרד   3.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
 שת ההצעות.   ימים מהמועד האחרון להג  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

סעיף   .4 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  זה,  לתצהירי  בזאת  ציבוריים,    2מצורף  גופים  עסקאות  לחוק 
 . 1976- תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 



 

    

 13 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך  
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום 

 ההזמנה.  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר  
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה  
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
בפני  חתם  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן, 

 על תצהיר זה.

 תאריך  
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 הצעה כספית  –  'גנספח 

 ____________  תאריך:

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 א.ג.נ.,

 מכון וינגייט עבורלרכישת חשמל מיצרנים פרטיים,  2021/40מכרז מס'  :הנדון

כל   .1 ושקללתי את  בחנתי, הבנתי  בעיון,  אותם  הח"מ, לאחר שקיבלתי את מסמכי המכרז, קראתי  אני 
במסמכי המפורטות  ומכלול  המכרז  ההוראות  נספחיה  כל  על  בהזמנה  הנקובים  והתנאים  הדגשים   ,

, וכן את כל המידע מושא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי  עסקהההיבטים הכרוכים ב
כפי שנקבעים ומתעדכנים מעת    ,החשמל  רשותהייצור של  רכיב  תעריף    מציעים בזה הנחה על או עסקי,  

שמל, עבור כל אחד ממקבצי השעות שפל, גבע ופסגה וכן עבור כל אחד מחודשי  לעת על ידי רשות הח
  , כדלקמן:השנה בהתאמה ובנפרד

 פסגה – % הנחה  גבע  –  % הנחה שפל  – % הנחה  חודשי השנה 

    ינואר

    פברואר

    מרץ

    אפריל 

    מאי 

    יוני

    יולי

    אוגוסט 

    ספטמבר

    אוקטובר

    נובמבר

    דצמבר

ההנחה המוצעת תנקב באחוזים בלבד. לצורך שקלול ההצעות יתחשבו בשתי הספרות שלאחר הנקודה    :הערה
 העשרונית. כל מספר נקוב הכולל יותר משתי ספרות אחרי הנקודה יעוגל כלפי מטה. 

 .לכל תקופת ההתקשרות  יםקבוע ו לעיל יהיהנקובים ההנחה  יאחוזלמען הסר ספק מובהר כי 

המציע הזוכה  עבור ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות    וסופית  תמורה מלאההצעת המחיר מהווה   .2
,  עסקההביצוע  , לרבות הרווח וכל ההוצאות והעלויות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בעל פי מסמכי המכרז

  רישיונות והיתרים,   ,אישורים  השגתתקורות,    , אספקהה,  האדם  כח   ,חומריםה ,  ציודה,  ותעבודה  לרבות
ו ,  מיסים,  ביטוחים השתתפות  ,  משרדיות  הוצאות,  נסיעה  הוצאות,  מחירים  עליותהצמדה  הדרכות, 

  שינוי   כל  זה  ובכלל,  אחרת  עלות  וכל  תוכנותהפקת דוחות,    תוכנות,  ,המחשוב  מערכות,  צילוםבישיבות,  
  עלאו  /ו מטעמו  מי עלאו  /ו המציע הזוכה    על  להשפיע כדי  בו  שיש  ,דין  מכוחלרבות  ,  שהוא  סוג  מכל  עתידי
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,  נוספת  תמורה   לשום  זכאי  יהא  לא  מציע הזוכהוה   ,זה  מכרז  פי  על  התחייבויותיו   במילוי  הכרוכות  העלויות
 אחרת.  במפורש נאמר אם  למעט, שהוא סוג מכל הוצאות החזר לרבות

 ההצעה הכספיתגשים כלליים למילוי ד .3

זה להלן בקשר עם המענה לטופס    בסעיףלב מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים  התשומת  
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה  המכון  , ובכלל האמור לסמכויות  הכספית  ההצעה

,  וו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו או חלק 
 :  כמפורט בהזמנה ולהלן

   .שלילי באחוזלעיל,  1 בסעיף טבלהלא ניתן לנקוב ב  .3.1

 רכיב מרכיביו.   המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל .3.2

ה בהצעתו הכספית של מציע, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי  תנתגל .3.3
היה  י ו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות(, 

הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן    ורשאי, על פי שיקול דעתהמכון  
 ן, במצטבר ו/או באופן חליפי: או חלק 

 ;לפסול הצעה על הסף .3.3.1

ו/או   .3.3.2 לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת 
או   לקבל  האמור  ובכלל  כאמור,  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת  ו/או  השמטה 

שיקו פי  על  הכול  המציע,  מטעם  ההסתייגות  ו/או  ההבהרה  את  דעתלדחות  הבלעדי    ול 
 . המכוןוהמוחלט של  

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת   .3.3.3
 ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

זה, על מנת לגרוע ו/או    על פי סעיף  למכוןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית   .3.4
המוקנית  אחרת  זכות  בכל  בכל  למכון    לפגוע  והטיפול  ההתייחסות  אופן  עם  בקשר  דין  פי  על 

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם  
ידי   על  שיקבע  באופן  הכול  המציע,  של  הכספית  בהצעתו  דעתהמכון  שנתגלעה  שיקול  פי    ו ועל 

 הבלעדי והמוחלט.

 

 אישור וחתימת המציע

 המציע שם 

 _____________ 

 חתימה)ות( וחותמת המציע

 _______________ 

 מספר תאגיד

 _____________ 

 תאריך 

 _____________ 
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   2021יולי   –  2020אוגוסט  –נתוני צריכה במכון  – ד' נספח 

 פסגה גבע שפל חודשי השנה 

 236,160 190,080 260,800 2020אוגוסט 

 371,200 155,200 220,160 2020ספטמבר 

 314,160 98,720 179,040 2020אוקטובר 

 234,800 64,560 121,440 2020נובמבר 

 196,680 63,200 273,520 2020דצמבר 

 131,520 54,800 399,760 2021ינואר 

 120,400 52,160 374,800 2021פברואר 

 214,400 77,440 299,520 2021מרץ 

 269,440 118,240 232,720 2021אפריל 

 237,040 90,800 170,480 2021מאי 

 308,480 93,440 155,920 2021יוני 

 339,280 168,160 275,920   2021יולי 

 

 


