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            לכבוד  
         2202/13משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ., 
 

 22/13מכרז פומבי מס'   –1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 מערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל  של  עבודות חשמל ואחזקה לביצוע  

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן 
 

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז המועצההמועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "להלן מענה 
 :וכן עדכונים והבהרות ביחס למסמכי המכרז  שבנדון

 
מיקום 
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

מסמך ב'    .1
 5עמוד 

תנאי סף 
 ( 1).א3

הבהרה: תנאי הסף יעודכן כמפורט בעמודה  
 הבאה. 

 
 

 

 

התנאי  י  (1.א)3ף  סעי שבמקום  כך  עודכן, 
 יירשם כדלקמן: שנכתב במקור, 

 
 ( 1.א)3סעיף 

 
ניסיון  " בעל  שנים  של  המציע  בין לפחות  ארבע 

שירותי התקנה ותחזוקה  במתן    ,2016-2021השנים  
של מערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל, במסגרתם 

בכל אחת עבור שתי רשויות מקומיות לפחות,  סיפק  
ותחזוקה  התקנה  שירותי  הנ"ל,  השנים    מארבע 

   .פנסים לפחות 5,000של  מצטבר בהיקף 
  –   של הפנסים  מצטברההיקף היובהר כי בסעיף זה  

ביחס  משמעו   והן  ולתחזוקה  להתקנה  ביחס  הן 
, והן ביחס  למערכות תאורת רחוב ולמתקני החשמל

 . הרשויותלשתי 
 

המציע הוא בעל מחזור כספי בתחום התקנה כמו כן,  
ו רחוב  תאורת  מערכות  של  מתקני של  ותחזוקה 

מ  ,חשמל יפחת  שלא  ₪   3,000,000  -בהיקף 
כולל מע"מ,  חדשים   )שלושה מיליון שקלים (, לא 

 " . 2016-2021במצטבר בשלוש שנים מתוך השנים 

 
  – '  גמצ"ב למסמך הבהרות זה, מסמך  כמו כן,  

הסף,   בתנאי  ועמידה  ניסיון  בדבר  תצהיר 
מסמך   את  המחליף  במקור  גמעודכן  שצורף   '

המכרז. את    למסמכי  לצרף  המציעים  על 
מלא   כשהוא  להצעתם  הנ"ל  המעודכן  המסמך 

 וחתום כנדרש. 
 

 מסמך ב,  .2
 6עמוד 
  .א3סעיף 

2 
)ובהתאמה 

סעיף 
 (( 2א.4
 

)סיווג  
   קבלני( 

בוטל ובמקומו   250בקש לאשר כי סיווג נ
ראה קישור באתר רשם  - 270קיים סיווג 
 הקבלנים : 

https://www.gov.il/he/department

s/news/news_21112018 
 
 
 
 
 

   .הבקשה מתקבלת

ויירשם   הבאים  הסעיפים  ישונו   בהתאם 
 כדלקמן: 

התנאי  י  (2.א)3ף  סעי שבמקום  כך  עודכן, 
 יירשם כדלקמן: שנכתב במקור, 

רשום   קבלן  הינו  להגשת  "המציע  האחרון  במועד 
הקבלניםההצעות,   רישום בפנקס  לחוק  בהתאם   ,

התשכ"ט בנאיות  הנדסה  לעבודות   1969-קבלנים 
ענף    בכל הסיווגים שלהלן, לפחות: סיווגותקנותיו,  

 ".1-א 160 ענף משנה וכן בסיווג 1-א 270 משנה
 

,  ( במסמך ב'2.א)4ס'    סעיף  בהתאמה, יעודכן  
יירשם   במקור,  שנכתב  כפי  שבמקום  כך 

 : כדלקמן

https://www.gov.il/he/departments/news/news_21112018
https://www.gov.il/he/departments/news/news_21112018


 
מיקום 
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

נכון למועד העתק אישור המעיד על רישום בתוקף  "
ההצעות,   להגשת  בהאחרון  המציע   פנקסשל 

ענף   סיווג  הקבלנים בכל הסיווגים שלהלן לפחות:
  ".1-א  160 ענף משנה , וכן בסיווג1-א 270 משנה

 
מצ"ב    ,לעיל  1במענה לשאלה    בהתאמה כאמור

זה, מסמך   בדבר    –'  גלמסמך הבהרות  תצהיר 
מעודכן המחליף את  ניסיון ועמידה בתנאי הסף,  

המכרז.גמסמך   למסמכי  במקור  שצורף  על    ' 
הנ"ל   המעודכן  המסמך  את  לצרף  המציעים 

 להצעתם כשהוא מלא וחתום כנדרש. 
 
 :ו המילים הבאות.ה לחוזה ימחק3סעיף ב

וכן בסיווג   250(  1וכן בסיווג הנחת קווי חשמל )א'"
 " .240( 1נחת קווי תקשורת )א'ה

מסמך ב',   .3
 6עמוד 
)א(  3סעיף 

2 
)ובהתאמה 

סעיף 
 (( 2א.4
 

)סיווג  
 קבלני(   

אינו קשור    קווי תקשורתהנחת    1א240סיווג  
והשוטפת   המקצועית  הפעילות  לדרישת 

 למכרז  

 הבקשה מתקבלת 

 הוסרה מתנאי הסף.  1-א240הדרישה לסיווג 
 

בדבר עדכון תנאי    לעיל  2ראה המענה לשאלה  
 . הסף, מסמך ג' והחוזה

מסמך ב',   .4
 6עמוד 
  א3.סעיף 

(3 )   
 
 

להגביל   .1 לא  ההשתתפות מבוקש  את 
ב סף  במכרז  ל תנאי  חשמל, רק  הנדסאי 

חשמלאי   רישיון  בעל  חשמלאי  גם 
מוסמך יכול לבצע על פי חוק כל עבודת 

   .חשמל

תנאי  .2 הנדרש.  הרישיון  לענין  הבהרה 
שבסעיף   כמפורט 3.א)3הסף  יעודכן   )
 בעמודה הבאה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הבקשה נדחית .1

נדרש   המועצה  עבור  העבודות  ביצוע  לצורך 
חשמל החשמל,    . לפחות  הנדסאי  תקנות 

לבצע  ,  1985-שמ”ההת רשאי  חשמל  הנדסאי 
חשמלי   במתח  חשמל  אמפר   630עד    עבודות 

חשמלאי מוסמך . זאת בעוד  בחיבור תלת פאזי
פאזי  רשאי   תלת  בחיבור  חשמל  עבודות  לבצע 

וכן לבצע ולתכנן    ,בלבד  אמפר  80במתח של עד  
של  מתקני חשמל במתח נמוך עד לרמת המתח  

הדרישה מבוססת על מעבר לכך,    .בלבד  אמפר  80
צפי לגידול במשק החשמל והצורך של המועצה  
החוק  מגבלות  את  התואם  הולם,  מענה  לספק 

 בנושא זה. 

מובהר בזאת כי הדרישה להנדסאי החשמל בעל  
ים תקילה  היכול  ,רישיון הנדסאי חשמל בתוקף

או   עצמו  חשמל במציע  בהנדסאי  לחילופין 
ידו על  ישירה(.  המועסק    כמובן   )בהעסקה 

עונה אף הוא על    ,מהנדסרישיון של חשמלאי  ש
 תנאי הסף.

התנאי  3.א)3סעיף   .2 שבמקום  כך  יעודכן,   )
 ירשם כדלקמן: י שנכתב במקור, 

הינו,  )בהעסקה ישירה(  המציע ו/או מי ממועסקיו    "
רישיון   לבתוקף    בעל  להגשת  נכון  האחרון  מועד 

חוק  ההצעות,   לפי  חשמל  עבודות  בביצוע  לעסוק 
מסוג חשמלאי הנדסאי, או  ,  1954-החשמל, התשי"ד

 " מסוג חשמלאי מהנדס.



 
 

  :כללי
   .9.202211.יום נדחה ל  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרזמודגש בזאת כי  .1
 ישיבת פתיחת מעטפות ייקבע בהמשך. למועד  .2
זה   .3 הבהרות  במסמך  המכרז, ההבהרות  במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .4

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .5

המסמכים המעודכנים   וכן את  על צרופותיו  על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל,   .6

 המצ"ב למסמך הבהרות זה:  

ידי מורשה  - כשהוא חתום כדין על,  תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף  -מסמך ג' למכרז •

  .החתימה מטעמם

 . הערבות המעודכןוכן את מסמך  •

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:        

 
 _________________________ חתימה:    

 
 
 

 
מיקום 
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

 
 

נכון  העתק   בתוקף  חשמל  הנדסאי  רישיון 
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, של  

יש    -ממועסקיוו  או/המציע ו/או מי מבעליו  
שלו   הקשר  ומה  הרישיון  בעל  מהיו  לציין 

  למציע )בעלים, מועסק וכדו'( .

 

,  ( במסמך ב'3.א)4ס'    סעיף  בהתאמה, יעודכן  
יירשם   במקור,  שנכתב  כפי  שבמקום  כך 

 : כדלקמן
להגשת  "העתק   האחרון  במועד  בתוקף  רישיון  

ידו  ההצעות,   על  המועסק  ע"ש  או  המציע,  ע"ש 
לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי  בהעסקה ישירה,  

התשי"ד החשמל,  חשמלאי  1954-חוק  מסוג   ,
מהנדס חשמלאי  מסוג  או  של    .הנדסאי,  במקרה 

הצגת הרישיון ביחס למועסק על ידי המציע, המציע  
גם בנוסף  המציעהעסקאישור    יצרף  ידי  על  , תו 

  , או או מנהל משאבי אנוש   ,מטעם רואה החשבון
  ."של המציעמנהל הכספים, 

 

סיור   .5
 מציעים 

בסיור   חובה  השתתפות  לדרוש  מבוקש 
 מציעים 

   דחיתנ הבקשה 

מדובר בתאורת רחוב במרחב ציבורי, אין צורך 
 לקיים סיור מציעים חובה. 

מסמך ה'    .6
  למכרז

)ערבות 
 מכרז(

ערבותמועד  הבהרה:   במקור    המכרז  תוקף 
להגשת    90"    נרשם האחרון  מהמועד  ימים 

מועד תוקף הערבות יעודכן כמפורט    ."הצעות
 בעמודה הבאה. 

ליום  הבהרה:   עד  יהיה  המכרז  ערבות  תוקף 
11.12.2022 . 

ערבות   נוסח  זה  הבהרות  למסמך  חדש  מצורף 
 המחליף את נוסח הערבות הקודם.

המציעים: לב  את    יש  לתשומת  להצעה  לצרף 
נוסח   את  ולא  הנ"ל  המעודכן  הערבות  נוסח 

 במסמכי המכרז. במקור  הערבות שנכלל 



 המעודכן  - מסמך ג'

 13/22 מס'פומבי מכרז 
   ותחזוקה של מערכות תאורת רחוב ומתקני חשמלעבודות חשמל לביצוע  

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן 
 

 תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף 
 לכבוד 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה מס'  ת.ז.נושא אני הח"מ, ______________, 

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:ואת האמת בלבד, וכי 

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

 
, במתן שירותי  2016-2021בין השנים  לפחות  של ארבע שנים  (,  1.א)3כנדרש בתנאי הסף  בעל ניסיון  הינו  המציע  

של מערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל, במסגרתם סיפק עבור שתי רשויות מקומיות לפחות,  וקה  התקנה ותחז
 פנסים לפחות.   5,000בכל אחת מארבע השנים הנ"ל, שירותי התקנה ותחזוקה בהיקף מצטבר של  

משמעו הן ביחס להתקנה ולתחזוקה והן ביחס למערכות תאורת    –יובהר כי בסעיף זה ההיקף המצטבר של הפנסים  
 רחוב ולמתקני החשמל, והן ביחס לשתי הרשויות. 

 
 (: 1.א)3 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף להלן פירוט ניסיון המציע

תקופת מתן השירותים  
להוכחת ניסיון המציע בכל 

השנים שנקבעו לעיל  4-אחת מ
   (2016-2022בין השנים )

שם הרשות המקומית  
 לה ניתנו השירותים 

תיאור השירותים  
לכל  שניתנו ע"י המציע

רשות מקומית, במהלך  
השנים   4-כל אחת מ

כפי שפורטו בתקופת  
 מתן השירותים

ם כמות פנסי
ו/או   שתוחזקו

הותקנו בכל  
 רשות מקומית 

מטעם  פרטי איש הקשר  
 הרשות המקומית עבורה

שם,  ניתנו השירותים ) 
 תפקיד וטלפון( 

 2016         

 
    

    

 2017        

 
    

    

 2018            

    

 2019            

    

 2020            

    

 2021         

 
    

    

 . בנוסח זה בלבד  ,אשר יחתם על ידי המציע  ,נוסף  דףלהוסיף או  ,שורות לדף זה השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף •



 
 

מתקני  של  בתחום התקנה ותחזוקה של מערכות תאורת רחוב ו(,  1.א)3כנדרש בתנאי הסף  המציע הוא בעל מחזור כספי   .2
במצטבר בשלוש שנים (, לא כולל מע"מ,  חדשים  ₪ )שלושה מיליון שקלים   3,000,000  -בהיקף שלא יפחת מ  ,חשמל

 .  2016-2021מתוך השנים 

השנים   3)יש למלא רק את    (1.א)3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף    ,הנדרש לעיל   המחזור הכספי בתחוםהיקף  להלן  
 הרלוונטיות(: 

   ______________ :  2016שנת למחזור כספי היקף  .א

 : ______________ 2017שנת למחזור כספי היקף  .ב

 : ______________ 2018לשנת מחזור כספי היקף  .ג

 : ______________ 2019לשנת מחזור כספי היקף  .ד

 : ______________ 2020לשנת מחזור כספי היקף  .ה

 : ______________ 2021לשנת מחזור כספי היקף  . ו
 

, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות בפנקס הקבלניםבמועד האחרון להגשת ההצעות,  המציע הינו קבלן רשום  .3
ענף   וכן בסיווג  1-א  270  ענף משנה  בכל הסיווגים שלהלן, לפחות: סיווגותקנותיו,    1969-הנדסה בנאיות התשכ"ט

 (. 2.א)3כנדרש בתנאי הסף  1-א 160 משנה

המציע בפנקס  אישור המעיד על רישום בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, של  המציע נדרש לצרף   •
 . 1-א  160, וכן בסיווג ענף משנה 1-א 270סיווג ענף משנה  :הקבלנים בכל הסיווגים שלהלן לפחות

, בעל  מר/גב' _________ ת.ז. __________ )יש למחוק את המיותר(בהעסקה ישירה  המציע ו/או מי ממועסקיו  .4
,  1954-חשמל לפי חוק החשמל, התשי"דרישיון  בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות, לעסוק בביצוע עבודות  

 (. 3.א)3כנדרש בתנאי הסף   )יש למחוק את המיותר( מסוג חשמלאי מהנדסאו מסוג חשמלאי הנדסאי, 

המועסק על   ל שם, או על שמו ערישיון  בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות, העתק המציע נדרש לצרף  •
ישירה,   בהעסקה  חשמל  ידו  עבודות  בביצוע  התשי"דלעסוק  החשמל,  חוק  חשמלאי  1954-לפי  מסוג   ,

 .  הנדסאי, או מסוג חשמלאי מהנדס

אישור העסקתו   את  , המציע יצרף בנוסף גםכאמור  במקרה של הצגת הרישיון ביחס למועסק על ידי המציע
 על ידי המציע, מטעם רואה החשבון,  או מנהל משאבי אנוש, או מנהל הכספים, של המציע.  

 

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

 
 

    ______________       _____________                           

 חתימת המצהיר                      תאריך                      
 

 אישור
 

בפני   הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  ___________  אני 
מטעם   החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת 
המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 יל וחתם/מה עליה בפני. הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלע

               
    ______________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            
 
 
 
 
 



 המעודכן  - מסמך ה'

 13/22מס' פומבי מכרז 

 עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל לביצוע 
 המועצה המקומית קדימה צורן עבור 

 

 ערבות המכרזנוסח 
 

 _____ _____תאריך: __

 לכבוד 

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ., 

 ________________                                         ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל   ("המבקש" על פי בקשת ____________ )להלן 
)ובמילים: עשרת אלפים( שקלים חדשים  10,000  של בקשר    מאת המבקש  שתדרשו  "(סכום הערבות"  :להלן)  ₪ 

פומבי  חשמל  לביצוע    13/22מס'    למכרז  ומתקני  רחוב  תאורת  ומערכות  ואחזקה  חשמל  המועצה  עבור  עבודות 
 .  המקומית קדימה צורן

 

שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל למדד המחירים לצרכן כפי  סכום הערבות יהיה צמוד  
 , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 

המדד החדש לעניין ערבות זו במועד הגשת הצעות למכרז.  הידוע  האחרון  מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד  
 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי 
מחולק במדד הבסיס.  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הדרישה,  –ההצמדה 

אם המדד החדש יהיה נמוך ממד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה. 

עם החזרת כתב  נשלם לכם  חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו  ,  בכתב  לפי דרישתכם הראשונה
הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  בתוספת ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, 

 ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  

 

    .2022   שנתל דצמבר לחודש  11 ליוםערבות זו תהיה בתוקף עד 

 

    ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 רב, בכבוד 

 ע"מ ק __________ בבנ

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה  :הערה

 
 

 _____ _____תאריך: __


