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 -)פוטו   PVחשמל בטכנולוגיית  מערכת לייצור, הפעלה ותחזוקה של תכנון, הקמהל  2022/114מס'  פומבימכרז 
 מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייטבעל גגות מבנים וולטאי( 

 

 כללי  .1

"(, המכון" ו/או "מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )להלן: " .1.1
, ועוסק בין היתר  2017-אשר פועל על פי חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז 

  2022/14  מס'בי  מזמין בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבקידום ופיתוח פעילויות הספורט בישראל,  
וולטאי( על גגות    -)פוטו    PVלייצור חשמל בטכנולוגיית    מערכת לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של  

 "(.המכרז)להלן: "  מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

על גגות מבנים המצויים    וולטאיים - לבצע ייצור עצמי של חשמל על ידי התקנת תאים פוטומבקש  המכון   .1.2
   ."(הפרויקטבשטח המכון )"

במכרז .1.3 שיזכה  הספק  עם  כאשר  Fixed-Price Turn-key Project  במתכונתתיערך    ,ההתקשרות   ,
וכוללת   יקבל הספק אחריות מלאה  וולטאיתלהקמת  במסגרתה,  פוטו  לרשת  PV)  מערכת  ( מחוברת 

ולל עבודות איטום  כצוע עבודות הכנה בגגות,  )לרבות בי  התקנה  אספקה, הקמה,, לרבות תכנון,  החשמל  
,  בדיקות קבלה,  ( המכוןממשק ואינטגרציה מלאה לתשתיות  ו/או חשמל ו/או קונסטרוקציה; ולרבות   

, ז'נספח  כוהכל בהתאם להוראות המפרט הטכני, המצורף  למערכת,    תחזוקהשירותי  וכן מתן    הפעלה
 ובהתאם להוראות כל דין.   

  מסמכי המכרז .2

 "(:מסמכי המכרז המסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז )בטופס זה: " .2.1

 טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .2.1.1

יחדיו:   .2.1.2 זה,  )בטופס  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  נספחיו  כל  על  מצ"ב,  שנוסחו  חוזה 
 "(. החוזה

 "(.טופס ההצעה )להלן: " ים במסגרתוש לרבות כל המסמכים הנדר ,טופס ההצעה .2.1.3

 , במסגרת הליכי המכרז.המכוןהבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי  ,כל מסמך .2.1.4

אמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז השונים לבין החוזה על כלל  בכל מקרה של סתירה ו/או אי הת  .2.2
 נספחיו, יחולו על המציע הזוכה ההוראות המחמירות מבניהן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע שינוי מכל מין וסוג   .2.3
במסגרתו(. עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב  שהוא במסמכי המכרז )לרבות כל הבהרה שפורסמה  

ומוחלט,   בלעדי  הינו באופן  של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים/תיבת ההצעות המקוונת, 
העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של המכון  

יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור    וכן כל מסמך אותו יאפשר המכון למציע לערוך בעצמו, לא
בתיבת   גם  המופקד  המכרז,  מסמכי  של  הכתוב  העותק  של  המחייב  הנוסח  על  וצורה  אופן  בשום 

 המכרזים/תיבת ההצעות המקוונת. 

מובהר בזאת במפורש, כי המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת קודם להגשתן של   .2.4
דין, להטמיע שינויים ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, ובכלל  ההצעות במכרז ופתיחתן כ

האמור, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה והחוזה, לרבות כל הוראה, דרישה, פירוט,  
תנאי מקדמי או מועד, וזאת בין ביוזמתו ובין במענה לשאלות ההבהרה, וכל זאת מבלי שתהיה למציע  

תב ו/או  טענה  בהתאם  כל  יתבצעו  כאמור,  תיקון  ו/או  שינוי  לכך.  בקשר  שהם,  וסוג  מין  מכל  יעה, 
סעיף   הסר    17.4להוראות  למען  המכרז.  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  תהוונה  אלה  הבהרות  ספק  להלן. 

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

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי  .3

 זמנים בהליך המכרזי: מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות  .3.1

 מועד ביצוע  פעולה
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 12:00שעה   25/12/2022 - מועד פרסום המכרז  

 12:00שעה   04/01/2023 - מפגש  המועד 

 12:00שעה   10/01/2023 - המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 12:00שעה   06/02/2023 - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז  

 26/01/2024 - מועד תוקף ההצעה  

במסמכי   .3.2 אחר  מקום  בכל  שמצוין  תאריך  ובין  לעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  במקרה 
כן   אם  אלא  שבטבלה,  התאריך  יגבר  המכון  המכרז,  של  בכתב  בהודעה  או  בהבהרה  שונה  התאריך 

   שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום המכרז.

ובכלל האמור, לדחות את המועדים   .3.3 לשנות  פי שיקול דעתו הבלעדי,  ועל  עת  יהיה רשאי בכל  המכון 
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על שינוי ו/או דחייה כאמור    3.1  הנקובים בסעיף

המועדים החדשים אשר ייקבעו    להלן. על  4סעיף תשלחנה לכל מציע שנרשם למכרז בהתאם להוראות 
על ידי המכון, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק  

 הי. מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח שינוי ו/או מתן ארכה כלש

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים כאמור לעיל, על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת   .3.4
למכון על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  

ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיו  של המכון בהתאם    ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 להוראות סעיף זה לעיל.   

 והגשת ההצעות רישום , עיון במסמכי המכרז .4

 עיון במסמכי המכרז  .4.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים   .4.1.1
 המפורטים להלן: 

  10:00ה', בין השעות   -בימים א'  05/02/2023במשרדי אגף הרכש במכון וינגייט וזאת עד ליום .4.1.2
- 12:00  . 

 "(.אתר האינטרנטעיל ולהלן: " )ל  www.wingate.org.ilבאתר האינטרנט של המכון:  .4.1.3

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז   .4.2
המצויים במשרדי המכון ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז  

מובהר ומודגש    נכון למועד העיון האמור.  וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז
כי באחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט ביחס להבהרה ו/או עדכון ו/או שינוי שיפורסם  
באתר, וכי מציע לא יישמע בטענה לפיה לא היה מודע להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר  

 האינטרנט 

 אופן ההרשמה לתיבת הצעות מקוונת  .4.3

לתיבת  מציע המעוניין לפנות בשאלת הבהרה ו/או להגיש הצעה למכרז, יירשם באופן עצמאי   .4.3.1
מדריך  ובהתאם להנחיות בקובץ בשם "  SourcingVisionבאמצעות מערכת  הצעות מקוונת  

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

 וסיסמה( באם הינו משתמש חדש במערכת. 

שאלות   .4.3.2 להגיש  יוכלו  המקוונת  ההצעות  לתיבת  שירשמו  מציעים  רק  כי  הלב  תשומת 
. מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונת לא יוכל  הבהרה/להגיש הצעה למכרז זה

 להגיש שאלות הבהרה. 

בתי .4.3.3 תוגש  יצורף  ההצעה  אשר  חתום,  אחד  בעותק  העברית  בשפה  הרלוונטית  המקוונת  בה 
לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה    2022/114מס'  תחת הכותרת    PDFלתיבה המקוונת בפורמט  

( על גגות מבנים במכון הלאומי  ולטאיו  -)פוטו    PVשל מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית  
 . למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

file:///C:/Users/nadavz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IBQIS5AC/www.wingate.org.il
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תחת השם   PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיבה המקוונת עותק מושחר בפורמט   .4.3.4
מושחר" המציע  עותק  שלדעת  המידע  הושחר  שבו  ההצעה  נספחי  של  נוסף  עותק  המהווה   "

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

על יחליט,  המכון  כי  מובהר  בהצעתו.  מהם  -כסודיים  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 
את מבלי שלמציע תהיה  הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וז

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

  אינם חסויים. המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת  – וכן להצעתו הכספית  
הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע  
 כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע.

טרם המועד האחרון להגשת ההצעות/שאלות ההבהרה,    עד יממהמומלץ לבצע את ההרשמה   .4.3.5
זמן מספק  להבטיח  מנת  ו/או משיק    על  וינגייט  מכון  ככל שתידרש.  למציע  טכנית  לתמיכה 

לפעילותן   כלשהו  באופן  יהיו אחראיות  ולא  אינן אחראיות  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים 
להפסקות,   באחריות  יישאו  ולא  רכיביהן  כל  על  האינטרנט,  ו/או  הטלפון  רשת  של  התקינה 

"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה  הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו 
האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט  
ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי  

טעות, תקלה, איחור,    ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב
אינו   וינגייט  מכון  האמורות.  התקשורת  לרשתות  הנוגעת  אחרת  סיבה  עקב  או  טכני,  כשל 
אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי  
ושיטות   ו/או משיק מחקרים  וינגייט  מכון  כנגד  דרישה  ו/או  ו/או תביעה  טענה  כל  על  חוזר 

 ום עסקי בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע ממנו.לקיד

 הוראות כלליות   –אופן הגשת ההצעה  .4.4

לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר    המכון מעוניין לבחור במציע אחד בלבד, .4.4.1
  המכון הגיש הצעה חלקית, עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות  

 להלן.   12המפורטות בסעיף ות  בהתאם להורא

 , על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  ההצעות .4.4.2

על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,    ווסמכות   המכוןשל    ומבלי לגרוע משיקול דעת  .4.4.3
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים  
הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף  

 אמור.  סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כ

ה  .4.4.4 כי  בזאת,  יחליטמובהר  דעת מכון  שיקול  פי  על  ש  ו,  ומבלי  והמוחלט  לנמק  י הבלעדי  ידרש 
החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת 

כל מידע המתייחס  מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי  
  -  ו/או שהם נדרשים לצורך מתן ציון איכותשל המציע בתנאים המקדמיים    להוכחת עמידתו

 הצעה כספית אותה יגיש המציע לא תהיה חסויה.   –כמו כן ובנוסף  .אינם חסויים

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.   .4.4.5

עניינים  כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן   .4.4.6
 מפורט. 

 אחריות למידע  .4.5

בעיני    ו/או  קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו .4.5.1
מטעמו  מקצוע  יבעל השירותים  רלוונטיים  היבטי  כל  את  חשבונו,  ועל  אחריותו  על   ,

 ומאפייניהם.  

של    ומיטב ידיעת  כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי .4.5.2
במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע האמור    וועל פי הנתונים הקיימים ביד   מכון ה

לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על המציע )ועליו בלבד( ולא יהיה במסירת המידע  
ות  אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבוי  המכוןהאמור על מנת להטיל על  

 מכרז ובנספחיהם.ההמציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 מועד הגשת ההצעה  .4.6
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 . ההצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת .4.6.1

המועד האחרון )להלן: "   12:00  עד  השעה 06/02/2023המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .4.6.2
 "(. להגשת ההצעות

לאחר המועד והשעה שנקבעו לעיל   ההצעות המקוונתיודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת   .4.6.3
 )ב( לתקנות חובת המכרזים.20לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 חובהמפגש  .5

המפגש    14:00בשעה:    ,  04/01/202ביום    )ולהם בלבד(,  מי שנרשם למכרזלכל  מכון  במפגש    יקיים  המכון .5.1
 . "(המפגשלהלן: ")   חדר ישיבות בבניין ההנהלה של המכון תהיה ב  המפגשבמכון וינגייט. נקודת    ם יתקיי

כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצעתו    ו נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש. מציע אחובה  והינהמפגש   .5.2
באמצעות מסמך    המכוןיפורסם על ידי  פרוטוקול המפגש  הצעתו תפסל על הסף.    -למכרז ואם עשה כן  

ויחייב כל גורם    מי שנרשם למכרזהבהרה אשר ישקף את הנאמר במסגרתם. מסמך ההבהרה יועבר לכל  
 שיגיש הצעה למכרז.  

רשאי המכון,  במפגש,   .5.3 דעת יהיה  שיקול  פי  ל  ועל  להבלעדי,  בהליך התייחס  הקשורים  שונים    עניינים 
כי   יהיה תוקף לכל התייחסות  המכרז. מובהר,  ביטויה במסגרת  א אם  , אלכאמורלא  זו, מצאה את 

 הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור. 

פצל את המפגש למספר מפגשים  הבלעדי, ל  ו אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתרשאי,  יהיה    מכוןה .5.4
האמור    ף)ולהם בלבד(. הודעה על מועד המפגש הנוס  כל מי שנרשם למכרזל,  ףנוס  ערוך, מפגש וו/או ל 

 . נרשמים למכרזב ומראש ל תימסר בכת

 להשתתפות במכרז  תנאים מקדמיים .6

  בהם   מתקיימים   ,אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   ,רשאים להגיש הצעות רק מציעים .6.1
   : להלן יםהמפורט התנאים המצטבריםכל 

 .האחרון להגשת הצעות במכרזמועד נכון ל וזאת  מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .6.1.1

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה   .6.1.2
 :במצטבר

גם כל בעל אמצעי    –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד   .6.1.2.1
איזה   פי  על  בעבירה  שהיא  ערכאה  בכל  הורשעו  לא  במציע,  משמעותי  שליטה 

,  290-291,  237  ,112  ,100:  1977  –מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז  
הפ   422-425,  383,  330,    305,  300 חוק  עפ"י  ושירותים,  ו/או  מצרכים  על  יקוח 

, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום  1957 –התשי"ח 
 תום ריצוי העונש בגינן. 

זה  לצורך משמעותי "  -סעיף  שליטה  אמצעי  וחמישה  ה  – "  בעל  בעשרים  מחזיק 
מכוח   ו/או  המציע  של  המונפק  המניות  הון  של  הנקוב  מהערך  יותר  או  אחוזים 
יותר   או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  שהנו  ו/או  במציע  ההצבעה 

 .  מהדירקטורים במציע

6.1.2.2.  ( ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי  )א( חוק עובדים  2הוא  ( עבירות לפי: 
  עבירות או )ג(  /ו ;  1987-"זהתשמשכר מינימום,    חוק ; ו/או )ב(  1991-"אהתשנזרים,  

;  2011-"בתשע ,  העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת   לחוק  השלישית  בתוספת  המנויות
  ההצעות   להגשת  האחרון  במועד   יכ  –( עבירות כאמור  2ואם הורשעו ביותר משתי )

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  שנים( 3) שלוש חלפו

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים    –"  הורשע"   -  " וזיקה  בעל: "ף זה לעילסעי  לצורך
 "(.ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1976-תשל"ו ציבוריים, 

כי   יהיה  מובהר  התנאים המכון  בו  התקיימו  לא  אשר  מציע  לפסול  שלא    רשאי 
זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על  המקדמיים הנקובים בסעיף  
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סעיף   להוראות  בהתאם  המכרזים,  ועדת  )ב'2ידי  גופים 1()1ב'  עסקאות  לחוק   )
   .1976 -, תשל"וציבוריים

סעיף   .6.1.2.3 הוראות  אשר  כנ"ל,  מוגבלות,    9מציע  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק 
"( אינן חלות עליו או לחילופין, שהוראות  חוק שוויון זכויות)להלן: "  1998-התשנ"ח 

לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר   9סעיף 
מועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם עובדים, נכון ל  100  –מ  

ויזכה במכרז, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    במידהכי    (i)כדלקמן:  
לחוק שוויון זכויות    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

( כי פנה בעבר   iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )  –ובמידת הצורך  
ם בחינת יישום  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לש

( זה לעיל,  ii)  6.1.2.3לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9חובותיו לפי סעיף  
   קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.

  1975-הל את עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"והמנמציע כנ"ל,  .6.1.3
סעיף  ו לפי  הנדרשים  כל האישורים  בעל  התשל"ו   2שהינו  ציבוריים,  גופים  -לחוק עסקאות 

1976 . 

  2021-ו  2020,  2019של המציע לשנים  לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים    מציע אשר  .6.1.4
 י. "הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק ח 

  ₪2019,2020 לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים    5,000,000למציע מחזור הכנסות של לפחות   .6.1.5
סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע,    – "  הכנסות " לצורך סעיף זה,    . 2021  –ו  

 למעט תשלומי מע"מ וריבית.

הקמה, הפעלה ותחזוקה  ,  ןותכנ  סיפק שירותים של  2017-2022מהלך השנים  בר  מציע כנ"ל, אש .6.1.6
. לצורך  כקבלן ראשי,  לפחות  וולטאי(  -)פוטו    PVלייצור חשמל בטכנולוגיית    מערכותחמש  של  

 העמידה בתנאי סף זה, על המציע לעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:  

 ;דינת ישראלכל המערכות הותקנו והופעלו במ .6.1.6.1

"  פרויקטלעניין תנאי סף זה "  .מגה ואט  1בהספק של מעל    הינ פרויקט אחד לפחות   .6.1.6.2
  PVביצוע תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית   –

 . 2017-2022עבור לקוח אחד במהלך השנים 

 לכל הפחות;   גה ואטמ 3המערכות הינו של  המצטברמותקן ההספק ההיקף  .6.1.6.3

המציע .6.1.6.4 באמצעות  חוברו  ו  המערכות  החשמל  להגשת  לרשת  האחרון  למועד  נכון 
   .לפחותרצופים  חודשים  6במשך   עילות פההצעות, הנן 

  160  הרשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א' ענף  סיווג קבלני  אשר בעל  ,כנ"למציע   .6.1.7
 . , לפחות1א 191סיווג לפי קבוצה  אולפחות  1סיווג 

 מציע אשר הוא או נציגו השתתפו במפגש מציעים.  .6.1.8

 מציע אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשם למכרז.  .6.1.9

 מגבלות להשתתפות במכרז  .6.2

 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות על השתתפות במכרז המפורטות להלן: 

מובהר בזאת כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, צריכים   .6.2.1
וכי  ל עצמו,  במציע  ורק  אך  בתנאים  התקיים  עמידה  לצורך  למציע,  לייחס  ניתן  לא 

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

 .  , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות1999-לחוק החברות, תשנ"ט 323סעיף 

ידי שני  - עוד מובהר כי אין אפשרות להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .6.2.2
יותר.   או  הסכם, מציעים במשותף  כל  ללא  בלבד,  ובשמו  אחד  מציע  ידי  על  תוגש  ההצעה 

תיאום או קשר עם גופים אחרים ו/או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז. גופים אשר 
יש להם קשר עסקי או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר זיהוי נפרד(, היוצר או עלול ליצור  
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רבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר  ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, ל
 תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז.  

המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכון ו/או עם   .6.2.3
גוף הקשור למכון, ולא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו  

בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה, ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר  חוות דעת שלילית  
תינתן למציע זכות טיעון    –ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה  

לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול  
 דעת של ועדת המכרזים של המכון. 

 ם שיש לצרף להצעההמסמכי .7

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: 

ה  תצהיר .7.1 ידי  על  שלחתום  הכללי  בנוסח    מנהל  עו"ד  ידי  על  מאושר  לכל  'אנספח  המציע,  בצירוף   ,
הוכחת עמידתו של המציע  לאישור וקבלת מלוא תנאי המכרז והמסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך  

 לעיל. 6.1.1המקדמי הנקוב בסעיף   בתנאי

', נספח בידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על  .7.2
יים וחוק שוויון זכויות, וכן העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף  בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבור

נכון    2 של המציע,  על שמו  כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף  ציבוריים,  גופים  לחוק עסקאות 
פים  למועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים הנקובים בסעי

 . עילל  6.1.26.1.3

ים המקדמיים  וזאת להוכחת עמידתו של המציע בתנא  ,'גנספח  כאישור רואה חשבון בנוסח המצורף   .7.3
 לעיל.  6.1.5-ו 6.1.4הנקובים בסעיפים 

עמידתו בתנאי סף הנקובים בסעיפים   .7.4 הוכחת  לצורך  ניסיונו המקצועי של המציע  נספח המפרט את 
בפנקס רשם הקבלנים בסיווג  וכן העתק אישור על רישום    ,נספח ד'לעיל, בנוסח המצורף כ  6.1.7  -ו  6.1.6

 . , לפחות1א 191סיווג לפי קבוצה  אולפחות   1סיווג  160 קבוצה א' ענף

 .המציע ינקוב מחיר בשקלים חדשים )ללא מע"מ(. ה' נספחהכספית בנוסח המצורף כ נספח ההצעה   .7.5

,  2002-(, תשס"ג15המכרזים )תיקון מס'  חוק חובת  ב   כאמורבמידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה   .7.6
בעסקים  נשים  עידוד  להצעתו  לעניין  יצרף  המציע  סעיף  ,  לפי  רו"ח  ואישור  חובת  2תצהיר  לחוק  ב 

 . נספח ו'בנוסח המצורף כ 1992- מכרזים, תשנ"ב

 , חתום בראשי תיבות. נספח ז'המפרט הטכני בנוסח המצ"ב כ .7.7

 , חתום בראשי תיבות.ח'נספח הסכם ההתקשרות על נספחיו בנוסח המצ"ב כ .7.8

 מסמכי ההזמנה, חתומים בראשי תיבות.  .7.9

 ההצעהתוקף  .8

בכפוף לאמור במסמכי    2023תוקפן של הצעות המחיר )בין שזכו ובין שזכו ככשיר שני(, הינו עד לסוף שנת  
שיקול  , וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי  ות קצובותת לתקופוצע ההיה רשאי להאריך את תוקף הי   מכון ה.  המכרז

   .הבלעדי ודעת

   בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .9

ביועצים ובמומחים חיצוניים    היה רשאי )אך לא חייב(, להיעזרי, אשר  המכוןבדיקת ההצעות תתבצע על ידי  
 ובאופן המפורט להלן:    בשלושה שלבים, וזאת ומטעמ

 מהניקוד הסופי(  80%) ההצעה הכספיתבחינת   –שלב א'  .9.1

כל  שקלל המכון  י  זה,במסגרת שלב  את הצעתם הכספית של המציעים.    מכוןה  יבחן   תחילה  .9.1.1
 כמפורט בטופס ההצעה, לפי הנוסחה הבאה:הצעה כספית 

P1*0.9+P2*0.1=P 

בהתאם    תכנון, אספקה והתקנה מושלמת של מערכת פוטוולטאית למחיר מוצע    –  P1כאשר  
 ;KWP 1של  לדרישות המכרז על מסמכיו ונספחיו 
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 P2  -    1של  אחריות ותחזוקה  KWP   בהתאם    לשנה החל ממועד קבלת המתקן על ידי המכון
 ; לדרישות המכרז על מסמכיו ונספחיו

P –   המחיר המשוקללתהצעת.  

ביחס    ידורגו וינוקדונקודות, ויתר ההצעות    80הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר תקבל   .9.1.2
 אליה. 

 תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –' בשלב  .9.2

הצעות המחיר    בעלי  יםהמציעשלושת  של    םבדבר עמידת  מכוןכריע הי  השניבמסגרת השלב   .9.2.1
  ם לעיל ובדבר עמידת  6.1בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף  המשוקללות הנמוכות ביותר  

לעיל. לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמכים    6.2ביתר התנאים המפורטים בסעיפים  
   לעיל.    7 בהתאם להוראות סעיף  יםאשר הוגשו על ידי המציע 

ולא    "Go-No Go"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים תתבצע, בשלב הראשון, על בסיס   .9.2.2
  ם, הצעתתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים אשר לא עמד ב  יםתנוקד. עוד יודגש, כי מציע

בהתאם להוראות סעיף    למכון מבלי לגרוע מהזכות המוקנית    –למען הסר ספק    – תפסל, והכול  
בתנאים  י  המכוןלהלן.    12.2 עמדו  אשר  מציעים  של  הצעותיהם  את  ורק  אך  לבחון  משיך 

 המקדמיים ובתנאים הנוספים.

בעלי הצעות המחיר המשוקללות    יםהמציע   ים, מבין שלושתהמציעאחד  נפסלה הצעתו של   .9.2.3
לבחון את עמידתו בתנאים המקדמיים של המציע העוקב אשר  מכוןמשיך הי , הנמוכות ביותר

ביותר )מלבד המציע שהצעתו נפסלה(.    כההנמו  ההינהצעת המחיר המשוקללת שהוגשה על ידו  
העוקב   המציע  של  הצעתו  הינפסלה  מציעים    מכוןמשיך  של  העוקבות  הצעותיהן  את  לבחון 

ש רשימה של שלושה מציעים, אשר יעברו  , עד אשר תגובפים באופן המתואר בסעיף זה לעילנוס
 לשלב השלישי.  

בסעיף .9.2.4 המתואר  במנגנון  אין  כי  בזאת,  מובהר  לגרוע    9.2  למען הסר ספק  מנת  על  לעיל,  זה 
המקדמיים ובתנאים נוספים    לבחון את עמידתן של הצעות נוספות בתנאים מכוןשל ה  ומזכות

, הכול  להלן  12.2  ואף לפנות למציעים כאמור בבקשה לקבלת הבהרות בהתאם להוראות סעיף
 הבלעדי והמוחלט.  וועל פי שיקול דעת מכוןבהיקף ובאופן שייקבע על ידי ה

 מהניקוד הסופי(  20%) -בחינת איכות ההצעה  .9.3

בעלי   .9.3.1 המציעים  שלושת  של  הצעתם  איכות  את  המכון  יבחן  השלישי  השלב  הצעות  במסגרת 
והתנאים   הסף  תנאי  בכל  עומדות  הן  כי  נמצא  אשר  ביותר  הנמוכות  המשוקללות  המחיר 

 הנוספים כמפורט לעיל, בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה להלן: 

הניקוד  אמות המידה   אופן ביצוע הבדיקה הפרמטר
 המקסימאלי 

רצון   שביעות 
לקוחות  
 המכון / קודמים

תתבצע   הבדיקה 
טלפונית   פניה  באמצעות 
הקשר   אנשי  אל 
ידי   על  צוינו  שפרטיהם 
לפרויקטים   ביחס  המציע 
לצורך   ידו  על  שהוצגו 
הוכחת עמידתו בתנאי סף  

ד'.  6.1.6 בנוסף,    בנספח 
את   לעצמו  שומר  המכון 
על   ניקוד  להעניק  הזכות 

למכון  סמך הניסיון שהיה  
תחום   בכל  בהתקשרות 
גוף   עם  או  המציע  עם 

 הקשור למציע. 

הן המידה  היתראמות  בין   , :
עמידה  זמינות,  מקצועיות, 
טיפול   הזמנים,  בלוחות 

 בתקלות. 

 נק'  8

ראיון  
והתרשמות  

 מהמציע 

יגיע  מטעם    לריאיון 
או    המציע החברה  מנכ"ל 

המוצע,   הפרויקט  מנהל 
בתחום.   וניסיון  ידע  בעלי 

 –קט  הבנה טכנית של הפרוי.  1
 נקודות;  4עד 

 נק'  12
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במשרדי   יתקיים  הריאיון 
שייקבע   במועד  המכון, 

 לכך על ידי המכון. 

מובהר כי כל מסמך כתוב  
שנערך   ו/או  שהוצג 
ו/או   הריאיון  במסגרת 
לרבות   עמו,  בקשר 

בלתי    ,המצגת חלק  יהוו 
 נפרד מהצעת המציע. 

הבנה מסחרית של הפרויקט .2
 נקודות;  4עד  –

ר3 של .  הניסיון  לוונטיות 
 נקודות; 4עד  –המציע 

 

 הליך משא ומתן עם המציעים .9.4

מבלי לגרוע מזכויותיו של המכון על פי ההזמנה למכרז ועל פי כל דין, יהיה המכון רשאי )אך   .9.4.1
למחירי    ההצעות במכרז, משא ומתן עם המציעים במכרז ביחסלא חייב(, לערוך, לאחר קבלת  
 . הפרויקטההצעה, וזאת נוכח מורכבות 

בכל   .9.4.2 עמדו  אשר  המציעים  עם  המכון,  ידי  על  שתיקבע  במתכונת  יערך  ומתן  המשא  הליך 
 התנאים המקדמיים ויכול להיערך עם מספר מציעים במקביל. 

 Bestבעקבות תוצאות המשא ומתן המכון יהיה רשאי )אך לא חייב( לערוך הליך תיחור נוסף )  .9.4.3
& Final  וכן יהיה רשאי לעדכן את המפרט הטכני ו/או את הצעת המחיר בהתאם לתוצאות ,)

 המשא ומתן ו/או הליך התיחור הנוסף. 

 ההצעה הזוכה  .9.5

על   במכרז תהא  בההצעה  התחרות  הגבוה  הכולל  הניקוד  כסכום  יותרבעלת  יחושב  ניקוד  של  , אשר 
הניקוד  מציע אשר עמד בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים ואשר  האיכות וניקוד ההצעה הכספית.  

 להלן.   13סעיף , וזאת בכפוף להוראות  במכרז  ייבחר כזוכההכולל של הצעתו הוא הגבוה ביותר  

 בחירת כשיר שני  .9.6

 אשר ייבחר לביצוע המכרז. כשיר שני  שומר לעצמו את הזכות לבחור מבין המציעים,  המכון .9.6.1

להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי    המכוןאם יחליט   .9.6.2
ויודיע לו בכתב כי בכוונתו להתקשר עמו בחוזה  ככשיר שני  לפנות אל המציע שנקבע  המכון  

 נשוא מכרז זה.  לביצוע השירותים

יהיה   –המציע   .9.6.3 השני  שק  הכשיר  מיום  שבועיים  )תוך  בחוזר  להודיע  הודעת  ירשאי  את  בל 
באמכוןה התנאים  (  באותם  המכרז  נשוא  השירותים  מתן  את  עצמו  על  מקבל  הוא  ם 

 המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה.  

 הודעה בדבר זכייה  .9.7

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז, ו/או אי הודעה   .9.7.1
 ת המכרזים. ועד מטעםבדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו   .9.7.2
מציע לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן  אין ולא יהיה לה כל תוקף וה  - הועדה  מטעם  

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 חובת חתימה על החוזה   .10

  מכוןבצע הי, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל תיקון אותו  המכוןעל הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם  
. למען הסר  מכוןימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי ה  7הליך המכרז, וזאת תוך  בצע(, במסגרת  יבחוזה )ככל ש 

 .  ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה

 שמירת דינים והוראות  .11

את קיומם של הוראות הדין וכן את כל    המכוןלא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת  
 יבויות הזוכה על פי החוזה. התחי 
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 שינויים ופנייה להשלמות  .12

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

 .המכוןהמוחלט של  הבלעדי ו  ובהתאם ובכפוף לשיקול דעת 

המלא והבלעדי, בבקשה    ולפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעת  ושומר על זכות  המכון  .12.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים  ילקבלת הבהרות ו/או לב 

ו/או בקשר עם ההצעה  בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים  
הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי  
ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים )לרבות  

מציע(, והכל מבלי לגרוע משאר  בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של ה
 בהתאם להוראות הדין.  למכוןהזכויות המוקנות 

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

  ו ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותי 
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.      המכוןשל 

 זכויות המכון .13

אינה מתחייב לקבל את ההצעה    המכוןלמרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה,   .13.1
 הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז. 

לגרוע מן האמור לעיל, המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר תקבל ניקוד    מבלי .13.2
 וחות קודמים/המכון. נקודות באמת מידה של שביעות רצון לק   4-הנמוך מ

 ביטול המכרז או ביטול החוזה .14

 חוזה  או מכרז לבטל הזכות .14.1

בכל  את הזכות לבטל    ולעצמ  שומר  המכוןעל אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה,  
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת  את המכרז  עת,  

על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין. הנסיבות    ולסמכויות המוקנות לבהתאם  
 בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין. 

 הביטול  תוצאות .14.2

רשאי,   מכוןהיה הילעיל,  14.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .14.2.1
פי דין,  -הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על   ועל פי שיקול דעת

 בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז. 

ה זכייה של זוכה במכרז ו/או  שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטל לאחר בוטל המכרז   .14.2.2
, בנסיבות  )לרבות במהלך ביצוע החוזה על ידו(  לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

לעיל, ובנסיבות   14.1על פי סעיף  המכוןלעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות  14.1 המתוארות בסעיף 
הי המתאימות,   דעת  מכון היה  שיקול  לפי  )אשר    ו רשאי,  אחריו  הבא  למציע  לפנות  הבלעדי, 

מבין שאר ההצעות אשר עמדו  ,  הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותרהצעתו הנה בעלת  
הב המפורטיםכל  ההצעות  תנאים  הזמנת  הצעתו  בטופס  אשר   ם/)מלבד  המציע/ים  של 

פי דין,  -בכל דרך אחרת שהיא על  זכייתו/ם בוטלה כאמור( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט
 . בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז

 העדר בלעדיות  .15

רשאי   והמכון קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים 
 ם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים.  עהמוחלט, להתקשר  ו  בכל עת, ועל פי שקול דעת

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .16

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות הזוכות  
, לאחר תאום עם מזכיר/ת  1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 21  -)ה( ו  21בהתאם לאמור בתקנות משנה  
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 כולל מע"מ.  ₪,  500ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 

 הבהרות ושאלות הבהרה  .17

בלבד,   .17.1 בכתב  להפנות  יש  זו  הזמנה  במסגרת  והבירורים  השאלות  אותן  כל  ההצעות  ולשלוח  לתיבה 
לעיל, לא יכול לפנות למכון  4.3 . תשומת הלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף  המקוונת

 בשאלות הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח בכתב אמצעות קובץ   .17.2

 שם המסמך 'מס

]הפנייה למסמך אליו  
ההזמנה,  –מתייחסת השאלה 

 "ב[ נספח, חוזה וכיו

 סעיף/מראה מקום אחר 

]הפנייה לסעיף הרלוונטי  
במסמך אליו מתייחסת  

 השאלה[ 

 שאלה/הערה 

1.    

מכן   .17.3 ולאחר  ההזמנה  לגוף  המתייחסות  שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  הסעיפים 
  לעיל.   3.1בטבלה בסעיף  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט    לנספחיה.

 שאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, תישלחנה בכתב לכל המציעים שנרשמו והגישו שאלות   .17.4
ה  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  וכן  המקוונת,  התיבה  באמצעות  מהתשובות  הבהרה  עותק  מכון. 

להצעתו,   התשובות  מסמך  לצרף את  נדרש  נפרד ממסמכי המכרז. המציע  בלתי  יהווה חלק  שיינתנו 
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק  -כשהוא חתום על ידו. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 

סמכי המכרז בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  המכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למ .17.5
באתר   המכרז  בעמוד  להתעדכן  המציעים  באחריות  להן.  התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה, 

 האינטרנט של המכון. 

 17.1  , אלא אם פורסמה כאמור בסעיף המכוןלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של   .17.6
 לעיל. 

 איסור הסבה .18

כל   .18.1 לבצע  ו/או  להמחות  ו/או  להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
זכות   עם  בקשר  בעקיפין,  ו/או  במישרין  ו/אופן,  צורה  בשום  שלישי,  צד  כלפי  אחרת  דיספוזיציה 

יו לפי מסמכי המכרז )לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו )ככל שיחתם(( מזכויות
ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי  

אלא לאחר שקיבל    המכרז )לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו )ככל שיחתם((,
 . המכוןמראש ובכתב של  ושם כך את הסכמת ל

הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה    והיה רשאי, על פי שיקול דעתי  המכון .18.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת    18.1ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף  
ולא יהיה לה שום  מכוןבכתב של הו  כאמור שלא תקבל את אישור , תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה 

 תוקף. 

 בעלות על מסמכי המכרז  .19

ובנספחיו, לרבות מענה  שהוא במסמכי המכרז    זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג הבעלות ו
שימוש כלשהו אלא רק לצורך   ןאינם רשאים לעשות בה  במכרז  המציעים.  בלבד המכון של  המציעים, תהיינה

 .  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות המכוןמשרדי לבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  הגשת ההצעה.

 סמכות השיפוט והדין החל על המכרז  .20

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע    –המשפט המוסמך בתל אביב  לבית   .20.1
מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין  

 לאחר שנקבע בו זוכה. 

אם  ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור   .20.2
טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם  
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 מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. 

 

 

 בכבוד רב, 

 מכון וינגייט     

  



12 

 נספח א'  –  אישור תנאי ההזמנה 

 הצהרת המציע  .1

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

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

וולטאי(    -)פוטו  PVלתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית  2022/114
 "(.  המכרזעל גגות מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )להלן: "

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

לרבות   .1.3 המכרז  הוראות  את  בקפידה  קראנו  כי  המציע  בשם  מאשר  הטכני  אני  והמפרט  ההסכם 
למסמכי  הדרישות,    המצורפים  כל  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  האמור  את  והבנו  למדנו  וכי  המכרז, 

,  ל הצעת המציע או ביצוע ההתקשרות התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע ע
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות  - ידיעה או אי- וכי המציע מוותר מראש על כל טענה שעילתה באי

 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת המציע או על ביצוע ההתקשרות.

יע קרא את כלל האמור  אני מאשר כי הגשת ההצעה על ידי המציע, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמצ .1.4
על   והודעות  הבהרה  לשאלות  המענה/ים  את  נספחיהם,  על  לו,  המצורף  ובהסכם  המכרז  במסמכי 

 עדכונים ככל שהיו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

הסמכות,  אני מאשר כי המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות, ה .1.5
, הדרושים לביצוע ההתקשרות על פי ההסכם והמפרט  והציודההיתרים והאמצעים, לרבות כוח האדם  

ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי,   הטכני המצורפים למכרז, 
כרז, ההסכם,  פי המ-לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על 

 פי דין. -הצעת המציע או על

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

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

לגר מנת  על  ו/או  כלשהי  אחריות  המכון  על  להטיל  מנת  על  בתוכנו  ו/או  האמור  המידע  וע  במסירת 
 מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.    

אני מאשר כי החלטת המציע להגיש הצעה למכרז ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיו הנקובים   .1.8
במסמכי המכרז, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותיו והערכותיו, ללא תלות 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 לערוך,   .1.9
( על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות הנקובות במסמכי  iהוא, מצהיר ומתחייב:  ( כי הוא מקבל 

זכויות את  וכן  והתחייבויותיו  חובותיו  כל  את  האמור  ובכלל  הטכני,  במפרט  לרבות  המכון    המכרז, 
המוקנות לו במסגרתם וכי יוכל לבצע את מלוא חובותיו והתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי המכרז; 

(ii  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעתו הכספית למכרז מהווה תמורה מלאה והוגנת בקשר עם )
מנוע ומושתק  ( כי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה  iiiביצוע ההתקשרות מושא המכרז; )

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

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

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

,  תמורה סופיתי ידוע למציע שהצעת המחיר, כפי שננקבה בטופס ההצעה הכספית, משקפת  אני מאשר כ  .1.12
בפועל בהתאם למפרט טכני, וכי הצעה זו    ביצוע הפרויקטאותה יהיה המציע הזוכה זכאי לקבל בגין  

 אינה כוללת כל התניה או הסתייגות מהוראות הסכם בקשר עם התמורה. 
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סכם ונספחיו, וכי היה והצעת המציע תתקבל, המציע יחתום על  אני מאשר כי ברורים למציע תנאי הה  .1.13
ההסכם, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכן ימציא למכון אישור קיום ביטוחים וערבות  
כי   למציע  ידוע  ההסכם.  מהוראות  כמתחייב  נוסף  מסמך  כל  וכן  שמו,  על  ותקפים  חתומים  ביצוע 

ידוע למציע כי תחילת  וכן הסכם ולנספחיו לכל דבר ועניין.  התחייבות זו מהווה הסכמה ללא סייג לת
 .  ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת ההסכם על ידי המכון עם המציע הזוכה

  בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות מצוי    המציע לא אני מאשר כי   .1.14
עיקולים    בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיותלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד  

 מהותיים. 

 בטופס הזמנת ההצעות. נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .1.15

מהם הנתונים  להחליט  דעת הבלעדי והמוחלט  ה שיקול  לוועדת המכרזים מוקנה    ידוע לנו, כי על פי הדין .1.16
ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

לכך.   בקשר  לנותביעה  ידוע  כן  כי  כמו  בתנאים  ,  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס  מידע  כל 
_____   אנו מבקשים, כי מסמכים: ______ .  אינם חסויים וכן ההצעה הכספית אותה נגיש    המקדמיים

 מן הנימוקים להלן:  ___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו -ו 

 מסמך נפרד, מנומק  ומפורט(  ב זה  )הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף

  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או   .1.17
מישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת  כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, ב

ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  
 בעניינו של הליך זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל   .1.18
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך    המציע

 זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה   .1.19
מים רלבנטיים  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלו  המכון 

 להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית. 

רשאי, לפי    המכוןהיה  י כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל   .1.20
הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או    ושיקול דעת

 .  המכון, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי דרישה, ישירה או עקיפה

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב   .1.21
הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי ועדת המכרזים  

 . המכוןשל 

ה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים לעיל בעל  ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודע  .1.22
של   המכרזים  ועדת  שאיננו  גורם  כל  באמצעות  בכתב  ו/או  תוקף    -  המכוןפה,  כל  לה  יהיה  ולא  אין 

והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –

 :  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .2

 חתימה וחותמת: __________________  .2.1

   :_____________המציע: ____________________; ח.פ. שם .2.2

    שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________  .2.3

 כתובת, טלפון ופקס:__________________  .2.4
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 צירוף מסמכים .3

לרבות תצהירים חתומים הדרושים  ,  לטופס הזמנת ההצעות  7  מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף .3.1
ידוע לנו שבמידה ולא    . כנדרש  חתומים על ידנו מלאים ו כשהם    לצורך הוכחת עמידה בתנאים מקדמיים

 מסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל.מידע וההיוגשו כל 

 המסמכים המצורפים

או תעודת רלוונטי(  ש)לרבות תעודות על שינוי שם, ככל העתק תעודת התאגדות של המציע  ☐
 עוסק מורשה

 ]טופס זה[  , הצהרות והתחייבויות כלליותאישור תנאי ההזמנה –נספח א'  ☐

   עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק  –נספח ב'  ☐

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע  אישורים ☐

  אישור רואה חשבון -נספח ג'  ☐

 ניסיון מקצועי של המציע  –נספח ד'  ☐

סיווג לפי   אולפחות  1סיווג  160 בסיווג קבוצה א' ענף) אישור על רישום בפנקס הקבלנים ☐
 , לפחות( 1א 191קבוצה 

 ההצעה הכספית –' הנספח  ☐

 )ככל שרלוונטי( תצהיר ואישור רואה חשבון על עסק בשליטת אישה  –' ונספח  ☐

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

 ]חתומים בראשי תיבות[ המפרט הטכני, ו על נספחיו ההסכם ;ההזמנהמסמכי  ☐

 

 

סוד   .4 המקוונת  ההצעות  לתיבת  שצרפנו  המושחר  בהעתק  שהשחרנו  במסמכים/בנתונים  רואים  אנו 
 מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי. 

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .5

 

     

 תאריך 

  

 חתימת וחותמת עו"ד 

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

- כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  
חתמו   כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם  בחוק 

 בפני על תצהיר זה. 

  

 תאריך 

 
 חתימת המצהיר/ים  

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

 

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

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע   .6
לתכנון,    2022/114מס'  מכרז פומבי  "(,  המציע בתעודת ההתאגדות[, מס' רישום: _____________ )להלן: "

וולטאי( על גגות מבנים במכון    -)פוטו    PVהקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית  
 "(. המכרז)להלן: " הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

וח  הנני משמש כ ___________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכ  .7
 היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .8

לסמן .8.1 ]יש  אליו  הזיקה  ובעל  המציע  שביצעתי  ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  במקום      אני 
 הרלוונטי[: 

❑  ( משתי  ביותר  הורשעו  תשנ"א2לא  זרים,  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )-1991  " עובדים )להלן:  חוק 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987-"( וחוק שכר מינימום, תשמ"זזרים

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

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

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

 פירוט העבירה  'מס

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1.   

2.   

 במקום הרלוונטי[:    אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ]יש לסמן  .8.2

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

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר    חלותלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי  iעובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  100  –מ  

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין    –הצורך  לחוק שוויון זכויות ובמידת    9לפי סעיף  

(ii  כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום )
( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין  iiלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )  9חובותיו לפי סעיף  

 ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיקזה: " 8.2לצורך סעיף 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה    8.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
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 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.   2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .9

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה שמי, .10

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

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

 ההזמנה.  

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

 בפני על תצהיר זה. 

 תאריך  
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 אישור רואה חשבון   –' גנספח 

 תאריך:_________ 

 לכבוד 

 מכון וינגייט 
 

 א.ג.נ.,

 אישור רואה חשבון של המציע בדבר מחזור הכנסות הנדון: 

 בעניין העסק החי בחוות דעת רואה חשבון מבקר ובדבר קיום או העדר פסקת הפניית תשומת לב 

 

הצעה  הגשת  לשם  זה  מכתבנו  הגשת  ולצרכי  "המציע"(,  )להלן:   ___________ של  החשבון  וכרואי  לבקשתכם 
 PVלתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית      2022/114מס'מכרז פומבי  בלהשתתפות  

 ,ם במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ולצרכים אלה בלבדוולטאי( על גגות מבני   - )פוטו  
 הנני לאשר בזה כלהלן: 

 

הריני לאשר כי    2021-ו  2020,  2019בדצמבר    31בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לימים   .1
 מחזור הכנסות החברה בכל שנה, ללא מע"מ, הינו כמפורט להלן:     

 לא כולל מע"מ __________ ₪  2019בשנת 

 לא כולל מע"מ __________ ₪  2020בשנת 

 לא כולל מע"מ __________ ₪  2021בשנת 

 

לעיל אינה כוללת פסקת    1חוות דעתנו על הדוחות הכספיים של המציע לכל אחת מהשנים האמורות בסעיף   .2
הפניית תשומת לב לגילוי במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בדבר גורמים שהעלו ספקות משמעותיים  

 "העסק החי". כ לגבי סיכויי החברה להמשיך בפעילותה 

 

 

  ______________ 

 שבון חתימת רואה הח

 ]אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון[    
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 ניסיון מקצועי של המציע  –נספח ד' 

 הצהרת המציע  .1

___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם    מס'   ז "תנושא    ,אני הח"מ, _________
 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 _____________   .1.1
ההתאגדות[ __________ ,  בתעודת  רישום:  "מס'  )להלן:  פומבי  ב   "(,המציע___    2022/114מס'  מכרז 

וולטאי( על גגות    -)פוטו    PVלתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית  
  "(.המכרז)להלן: "מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

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

  הרשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א' ענף   סיווג קבלני  הוא בעלמציע  ה  הנני מצהיר בזה כי .1.3
קבוצה    אולפחות    1סיווג    160 לפי  לפחות  1א  191סיווג  התעודה  ]*יש  ,  את  ולצרף  המיותר  את  למחוק 

 . [הרלוונטית

הקמה, הפעלה ותחזוקה  ,  ןותכנ   המציע סיפק שירותים של  2017-2022מהלך השנים  ב הנני מצהיר כי   .1.4
. אני מצהיר כי  כקבלן ראשי,  לפחות  וולטאי(  -)פוטו    PVלייצור חשמל בטכנולוגיית    של חמש מערכות

 חס למערכות כאמור המציע עומד בכל התאים המצטברים המפורטים להלן:  בי

 ;דינת ישראלכל המערכות הותקנו והופעלו במ .1.4.1.1

   .מגה ואט 1בהספק של מעל  ה הינלפחות מערכת אחת   .1.4.1.2

 לכל הפחות;   גה ואטמ 3המערכות הינו של  המצטברמותקן ההספק ההיקף  .1.4.1.3

המציע .1.4.1.4 באמצעות  חוברו  ו  המערכות  החשמל  להגשת  לרשת  האחרון  למועד  נכון 
   .לפחותרצופים  חודשים  6במשך   עילות פההצעות, הנן 

 להלן הניסיון הרלוונטי לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה: .1.5

ביצוע  מועד 
הקמה, ,  תכנון

הפעלה 
של   ותחזוקה 

לייצור    מערכת
חשמל  

בטכנולוגיית 
PV  

 )שנה וחודש( 

מזמין 
הפרויקט 

)שם  
 הארגון(

התקנה   מקום 
של   והפעלה 
המערכת )מדינה,  

 עיר( 

תקופת 
של   ההפעלה 
)החל   המערכת 
החיבור  ממועד 
לרשת החשמל(  

 שנה וחודש  –

הספק 
)בוואט(  

של  
 המערכת

אצל   הקשר  איש  פרטי 
 מזמין הפרויקט

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 מדינה________  

 עיר__________ 

 מחודש______ 

 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 שם איש הקשר_______  ואט  ____

 הקשר_____ איש  טלפון 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 מדינה________  

 עיר__________ 

 מחודש______ 

 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 שם איש הקשר_______  ____ ואט 

 טלפון איש הקשר_____ 
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מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 מדינה________  

 עיר__________ 

 מחודש______ 

 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 שם איש הקשר_______  ____ ואט 

 טלפון איש הקשר_____ 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 מדינה________  

 עיר__________ 

 מחודש______ 

 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 שם איש הקשר_______  ____ ואט 

 טלפון איש הקשר_____ 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 מדינה________  

 עיר__________ 

 מחודש______ 

 שנת_______ 

ועד  
 חודש______ 

 שנת________ 

 שם איש הקשר_______  ____ ואט 

 טלפון איש הקשר_____ 

 

 ** מספר השורות הינו להדגמה בלבד. ניתן להוסיף שורות נוספות 

 

 ותוכן תצהירי אמת.  יכי זהו שמ  מצהיר יאנ .2

 

 

     

 תאריך 

  

 חתימת וחותמת עו"ד 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

  

 תאריך 

 
 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 
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 הצעה כספית  – ה'נספח 

 תאריך:________________ 

 לכבוד 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 א.ג.נ.,

לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור   2022/114מס' פומבי מכרז ל כספית  צעההטופס : הנדון
וולטאי( על גגות מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס   -)פוטו  PVחשמל בטכנולוגיית  

 וינגייט

שק  .1 בחנויאנו הח"מ, לאחר  בעיון,  אותם  את מסמכי המכרז, קראנו  כל ההוראות  את  ושקללנו    הבנו  ,בלנו 
החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה ובמפרט  תנאי    רטות במסמכי המכרז, לרבותהמפו

כן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או  והטכני ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע והשלמת הפרויקט, 
, במלואן ובמועדן,  חוזהשל התחייבויותינו בוהשלמתן  את ביצוען    למעון וינגייטבזאת  מציעים  עסקי אחר,  

טופס הצעה כספית  בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בהכול  ו  ,טופס זההמפורטת בתמורת הצעתנו הכספית  
 .להלן ולשאר הוראות החוזה זה

 ההצעה הכספית  .2

המחיר המירבי   היחידה  הפריט מס"ד
 ליחידה  

 )ללא מע"מ( 

ליחידה  המוצע המחיר 
 )לא כולל מע"מ( 

1. P1 -   תכנון, אספקה והתקנה מושלמת
של מערכת פוטוולטאית בהתאם 

 לדרישות המכרז על מסמכיו ונספחיו. 

 /GROWATT ממירים מסוג:
SUNGROW  /GOODWE  

1 KWP 3,500  ש"ח P1 ₪_____________= 

4. P2  -    ותחזוקה לכל  אחריות  שנה  לכל 

מתקן החל ממועד קבלת המתקן על ידי 

על    כוןהמ המכרז  לדרישות  בהתאם 

 מסמכיו ונספחיו. 

1 KWP 90   ש"ח P2 ₪ ___________= 

 

 הערות:

שהוזמנו והותקנו   KWPכאשר התמורה תהיה לפי כמות   KWP 1הצעת המחיר תינתן ביחס ליחידות של  .א
 בפועל. 

 . בפועלהצעות המחיר תוגשנה בשקלים חדשים ללא מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף לתשלום  .ב
 . החורג מהמחיר המירביחל איסור להציע הצעת מחיר לכל אחד מהפריטים   .ג
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכון יוכל להזמין את ביצוע העבודות הנוספות הבאות בהתאם למחירים   .ד

 שלהלן:  
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYHsT9YRnIpdKjuTB0XsLOpM7Zedg:1668332937932&q=%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%A8+GROWATT&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirqIfB8Kr7AhWmRPEDHYVmBkAQkeECKAB6BAgHEAE


21 

 

 )לא כולל מע"מ( סכום בש"ח הרכיב  

 KWP 1-₪ ל SMA / KACO 75תוספת לממיר 

 KWP 1-₪ ל SE 150ממיר תוספת ל 

 Cost+15% מערכת מטאו קונטרול  

הסולם הארוך  סולם נוסף לגג,  כאשר 

 ביותר כלול בהצעת המחיר 
 ₪ למטר  700

 ₪ למטר  100 מ' כולל הנחת כבילה  30חפירה מעל  

 ₪ למטר  130 קו חיים 

 ₪ למטר  100 מדרכים אלומיניום 

 ₪ למטר  90 צנרת מים 

 ₪ קומפלט  3000 רישוי גנרטור 

 ₪ קומפלט  500 דוד  / העתקת מיקום מזגן

 ₪   SATEC 6,000מונה  

 ₪   7,000 מטארולוגית תחנה 

 ₪ קומפלט  2,000 חיבור לרכזת כיבוי אש 

 15%דקל מינוס  איטום 

 מתח גבוה

החלפת תא מתח גבוה, הוספת הגנה,  

מנוע, פיקודים, חיווטים ומגעים )עבור  

( לתא מתח גבוה  Loss of mainניתוק 

 שמזין את השנאי 

 ₪ קומפלט  110,000

 קומפלט ₪   RTU 140,000התקנת 
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מהספק  ויוזמנו  למפרט הטכני(   1'ב  פרק  ואינן חלק ממפרט ההקמה )עבודות נוספות שאינן מאוזכרות לעיל   .ה
ללא תוספת    15%יהיו בהתאם למחירי מחירון "דקל" לבניה ושיפוצים העדכני ביותר בהנחה של    הזוכה

 קבלן ראשי וללא תוספות פרק ג' למחירון. 

 ההצעה הכספית הצהרות כלליות בקשר עם   .3

תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות,    שהצעתנו הכספית ידוע לנו   .3.1
התחייבויותינ והשלמת  בביצוע  בעקיפין,  ו/או  לגרוע,    ו במישרין  ומבלי  לרבות  החוזה,  פי  עלויות  על 

, ריכת דוחות ומסמכיםעאספקת ציוד, הובלתו, פריקתו והתקנתו, הוצאות כוח אדם,  הקמה, תכנון,  
על פי החוזה, במלואן    וביטוח וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ולהשלים את התחייבויותינ   הוצאות נסיעה,

 ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו.  

נועד לצרכי   .3.2 וטופס הזמנת ההצעות בפרט,  לנו במסגרת המכרז בכלל  ו/או שיסופק  כל מידע שסופק 
, לכל דבר ועניין, וכי בכל  המכוןבו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד  המחשה בלבד ואין לראות  

אחריות כלשהי ו/או על    המכוןמקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.   

י  יד   היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע עלוכי    החוזה,לנו תנאי  ברורים   .3.3
. ידוע  ממסמכי המכרזבלתי נפרד  המהווה חלק  )כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי(,    , על חוזה המכון

)כפי שיעודכן  לנו,   ועניין  זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר  כי התחייבותנו 
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה לרבות נספחיו  ת   במסגרת ההליך המכרזי(. ידוע לנו, כי

 עם המציע הזוכה.  המכון ע"י 

לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו    ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או  כי .3.4
 בחוזה ו/או בנספחיו.

 

 

 

 

     

 תאריך 

  

 חתימת וחותמת עו"ד 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

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

הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

  

 תאריך 

 
 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 
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 1992- ב"ב לחוק חובת מכרזים, תשנ2ח לפי סעיף  "תצהיר ואישור רו  – 'ונספח 

 

 לכבוד 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 ג.א.נ.,

 

אני גב' __________, מספר ת"ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________   .1
, לעניין  2002-(, תשס"ג15ס'  שמספרה __________,נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מ

 עידוד נשים בעסקים. 

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.  .2

 

 

  חתימת המצהירה   שם המצהירה  

 

 אימות עו"ד

אני החתום מטה, עורך דין, מאשר בזה כי ביום __________ הופיעה בפני גב' _______________ שזיהיתיה על 
תעודת זהות מס'_______________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי  פי  

 תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני. 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך 

 

 אישור רו"ח

 החשבון של החברה/השותפות ____________, שמספרה __________, הנני מאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואה 

כי   .3 רו"ח ______________, מספר ת"ז ____________, מספר רישיון __________, מאשר בזאת  אני 
החברה/השותפות _____________ שמספרה _____________, הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק  

 , לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002- (, תשס"ג15המכרזים )תיקון מס'  חובת 

מס'    .4 ת"ז   ,_____________ גב'  הינה   ,_____________ בחברה/בשותפות  בשליטה  המחזיקה 
 .___________ 

 בכבוד רב 

 ___________ 

 

 רואי חשבון
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 המפרט הטכני  -נספח ז' 
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 הסכם ההתקשרות -ח' נספח 

    

 

 

 

 


