
 

 1מסמך שינויים והבהרות מס'  -להתייעלות אנרגטית 4/18מכרז פומבי 

 החברה מתכבדת בזאת להבהיר ולענות לשאלות המשתתפים כדלקמן:

 

 :הבהרות החברה בקשר עם ההליך .1

 

בקשר עם מסלול סיוע  4.41 משרד הכלכלה פרסם את הוראות המנהל הכללי 1.1
הוראות  -בפרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית )להלן

" יש לראות כאילו הסיוע" ו"הקול הקורא"(. בכל מקום במכרז בו מצוין המנכ"ל
 מדובר בהוראות המנכ"ל ובסיוע כהגדרתו שם.

המכרז.  הוראות המנכ"ל מצורפות למסמך זה ומהוות כעת חלק בלתי נפרד ממסמכי
על המציע להגישם במסגרת הצעתו )כמו גם את מסמך הבהרות זה( חתומות על ידו 

 בחתימה ובחותמת.
בהוראות משרד הכלכלה בקישור כמו כן על המציע לעיין טרם הגשת הצעתו 

 המצ"ב:
 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instruction

s_04_41  

 

 המכרז שבנדון פונה רק למציעים אשר עומדים בהוראות המנכ"ל. 1.2
 

מטרת המכרז היא למצוא שותף אשר יעמוד בתנאי הוראות המנכ"ל ויאפשר לחברה  1.3
ים להוראות לקבל את הסיוע. כל התנאים המקצועיים הנדרשים במכרז מותאמ

תבוטל  -מצב בו לא יתקבל הסיוע המנכ"ל ועל כן החברה לא תסטה מהן.
 ההתקשרות.

 

הכולל שינויים בקשר עם הצעת  למסמך זה מצורף מסמך ד' הצעת המציע )מעודכן( 1.4
במעטפה נפרדת, בהתאם להוראות  עליו נדרשים המציעים להגיש הצעתם המחיר,
 זה, תפסול החברה הצעתו.. מציע שלא יגיש הצעתו על מסמך המכרז

 

 מענה לשאלות המשתתפים: .2

מס' 
 סידורי

מס' עמוד / 
 והסעיף בפניה

 מענה החברה השאלה/ בקשת ההבהרה

על מנת להגיש החומר המלא לגבי המכרז    .1
ובאופן איכותי נבקש לדחות ההגשה 

 בשבועיים ימים.
 

על החברה להגיש בקשה 
להשקעות לסיוע 

בפרויקטים להפחתת 
גזי חממה פליטות 

 והתייעלות אנרגטית
)הקול הקורא כהגדרתו 
במכרז ובמסמך זה( עד 

, על כן, 21.6.18ליום 
בשלב זה, לא תהיה 
דחיה במועד האחרון 

 להגשת הצעות.
 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41
https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41


האם יתקיים סיור קבלנים ? האם הסיור    .2
 חובה ?

 

לא יתקיים סיור 
 קבלנים.

האם מסמכי המכרז ירכשו ע"י המציע או    .3
 ?ללא עלות תר יורדו דרך הא

 

 2,000יירכשו בעלות של 
₪. 

 נא לצרף כתב כמויות.  
 

המכרז אינו כולל כתב 
כמויות. מדובר בטעות 

 למכרז. 2סופר בעמ' 

סעיף  5בעמוד   .4
3.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5בעמוד  5.2
 3.1.3סעיף 

"על הטכנולוגיה המוצעת להיות 
"טכנולוגיה ישראלית חדשנית כחול לבן 

"..... 
 

 המכרז כולל בין השאר: 5.1
 גופי תאורת לד,   *
 מרכזיות חשמל,  *
 בקרי תאורה,  *
 תוכנת ניהול ועוד. *
 

נבקש לציין בפירוש האם המציע צריך 
להציג את כל המערכות הנדרשות במכרז 
זה מיצרן ישראלי בלבד או להסתפק 
בשתיים או שלוש מערכות עיקריות על 

יה, מנת לעמוד בסעיף זה )כדוגמת מרכזי
 בקר תאורה, מערכת ניהול(?

 
"הטכנולוגיה המוצעת טרם הותקנה 

 באופן מסחרי" ?
 נבקש לפרט כוונת סעיף זה.

האם הכוונה שהתנאי להגשת המכרז 
חייב הינה שכל הציוד המוצע למכרז 

בשטח ושניבדק  להיות ללא ניסיון מסחרי
 ? רק בתנאי מעבדה

הרי לא הגיוני לבקש לספק ציוד שלא 
בשטח. ברור כי ציוד שלא ניבדק ניבדק 

 באופן מסחרי יהיה רצוף תקלות.
אדרבא, לתת עדיפות לציוד שהותקן 

 בשטח.
 .נבקש לבטל סעיף זה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכוונה לגופי התאורה או 
למערכות שליטה ובקרה 

 ולא למרכזיות . 
 
 
 
 
 
 

בקשה נדחית, ראו 
הוראות הקול הקורא 

 המצורפות.
תינתן עדיפות להוכחת 
פיילוטים שונים שנעשו 
לטכנולוגיה החדשה 
המוצעת וכמו בן שהם 
ייבדקו בדיקות טכניות 
אשר יוכיחו את אמינות 
המערכת והנורות 

 והתקנה מסיבית.
 
 
 
 
 
 
 

סעיף  10בעמוד   .5
6.9.1.1.1.1.1.3 

 
נקודות נוספות יוענקו באופן  10"......

אוטומטי למציע אשר הטכנולוגיה שלו 
 הפטנטים"רשומה אצל רשם 

ליצרן המפתח ציוד אלקטרוני כדוגמת 
גופי תאורה, בקרים, תוכנות ניהול ועוד 
עומדת הזכות לרשום פטנט או להימנע 

 
 בקשה נדחית 



 מכך משיקולים שונים.
אין בסעיף זה להעיד על איכות הציוד או 
על יכולתו של היצרן לפתח ולספק ציוד 

 אמין. 
לשם כך יש אפשרות לבדוק הניסיון של 

וכן לבדוק האתרים בהם  הציוד המוצע
 הותקן הציוד המוצע.

דרישה זו מעולם לא הופיעה בעשרות 
רבות של מכרזים שפורסמו עד כה בנושא 

 שדרוג לתאורת רחוב לד. 
 .נבקש לבטל סעיף זו

 
סעיף  21בעמוד   .6

2 
"הצעתנו עבור אספקה והתקנה של גוף 

 תאורה אחד...." .

גוף תאורת לד  הספקנא לפרט עבור איזה 

 מדובר?

 30ברור כי מחיר גוף תאורת לד בהספק 
וואט שונה מאשר מחיר גוף תאורת לד 

 וואט. 120בספק 
 

על המציע להגיש הצעת 
מחיר עבור כל המפורט: 

, וואט 70תאורה ל גופי 
 וואט, 125וואט ,  100
 וואט. 250 ,וואט 150

 
"ב בהתאם לכך מצ

למסמך זה מסמך ד' 
 (מעודכןהצעת המציע )

עליו נדרשים המציעים 
אופן  להגיש הצעותיהם.

 בחינת ההצעות בהתאם
לשינוי האמור מצוין על 

 גבי מסמך ד' המעודכן.
 

 של מסמכי המכרז מצוין:  18בעמוד    .7

  אפשרות להתקנת אינטרנט

 אלחוטי לתושבים .....

  אפשרות לחיבור מערכות אחרות

 כגון חיישנים שונים ...

  להטענה של אפשרות חיבור

 רכבים .....

האם נושאים אלה יתומחרו אך ורק 

בשלב הגשת  ולאבשלב התקנת הציודים 

 ההצעה ?

אך האם לגבי נושאים אלה המציע נידרש 

לציין שבאפשרותו לספק את הציוד  ורק

 בעתיד ?

 נא לפרט.

 

אין צורך לתמחר את 
האמור בשלב הגשת 

 ההצעות. 

 שליטה מערכות  .8
 מרכזיות ובקרה

איזה יחידת קצה נדרשת לבקרה? 

 או פנימית NEMAחיצונית מסוג 

 פנימית.



 שליטה מערכות  .9
 מרכזיות ובקרה

מה טופולוגית התקשורת הנדרשת 

 למערכת הבקרה

ממבחר המערכות 
הטופולוגיות האלחוטיות 
הקיימות בשוק לטובת 
תפעול ותחזוקה טובים 

 יותר.
 שליטה מערכות  .10

 מרכזיות ובקרה
בקרה גם למרכזיות המאור האם נדרשת 

ברמת הפעלות ואיסוף נתוני צריכת 

 אנרגיה או רק לפנסים

אין דרישה למרכזיות 
אין דרישה על בקרה על 
מרכזיות אך נדרש 
מיחידות הקצה לספק 
נתוני צריכה ונתונים 
נוספים הקשורים לגופי 

 התאורה.
 שליטה מערכות  .11

 מרכזיות ובקרה
האם נדרשת מערכת בקרה מרחוק 

)שרותי ענן( או  SAASמבוססת שרותי 

 מערכת בקרה באתר הלקוח

מערכת מבוססת שירותי 
 ענן . 

 שליטה מערכות  .12
 מרכזיות ובקרה

מה מספר הפנסים/ מרכזיות מאור שיש 

 לבצע עליהם בקרה

 לכל הפנסים.

 שליטה מערכות  .13
 מרכזיות ובקרה

מה סוג התקשורת הנדרשת 

 להתממשקות לדרייבר 

 V0-10או  DALIשל פנס הלד 

לא רלוונטי המנורה 
חייבת לכלול מערכת 

 שליטה מובנית. 

טכנולוגיה  -טכנולוגיה ישראלית חדשה  3.1.3  .14
 שטרם הותקנה באופן מסחרי

 בה נעשה לא שעוד טכנולוגיה רוצים מה

 ? שימוש

מנכ"ל  ראה הןראות
להגדרות טכנולוגיה 

 ישראלית חדשה  

האם התקנת רכיבי לד המיוצרים על ידי  3.1.3  .15
טכנולוגיה  -יצרן בינלאומי נחשבים כ

 ?ישראלית חדשה

על הטכנולוגיה להיות 
טכנולוגיה ישראלית 

 חדשה ולא על המוצר.

מנהלת פארק תעשייה  ?למכרז מקצועי/הטכני היועץ מי כללי  .16
 קורן 

"על הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע  3.1.2סעיף   .17
 להיות "טכנולוגיה ישראלית כחול לבן".

  
 מה הכוונה בבקשה ?

 

כאמור בהוראות המנהל 
של משרד  4.41הכללי 

הכלכלה הקשר עם 
מסלול סיוע להשקעות 
בפרויקטים להפחתת 
פליטת גזי חממה 

 והתייעלות אנרגטית 
הטכנולוגיה המוצעת טרם הותקנה "   .18

 באופן מסחרי" גם כאן אני מבקש הבהרה
ראה הוראת המנכ"ל 

 האמורה.



האם הכוונה של החברה /    .19
העירייה שיבוצע מעיין פיילוט על 
מוצרים חדשים על כלל תאורת 
 הרחוב של העירייה?

 

בכפוף לזכיה של החברה 
במענק וכאמור בהוראות 

 המכרז.

 –בתנאי הסף של המכרז  3.2.11  .20
האם  –עסק בשליטת אישה 

 זהו תנאי סף למכרז?
 

הסעיף אינו מופיע תחת 
תנאי הסף אלא תחת 
"מסמכים ואישורים" 
ומצוין כי יש לצרפו "ככל 

 שרלוונטי".
האם עסק שהינו    .21

אגודה שיתופית ועל 
כן הינו דה פקטו 
בבעלות משותפת של 
גברים ונשים עומד 
 בתנאי זה?

 

 ראה הוראות הנספח.

לגשת למכרז זה האם ספק / יבואן יכול    .22

 ?בליווי קבלן חשמל

לא ניתן להגיש הצעה 
 משותפת.

דף  3.1.2סעיף   .23
5  

"על הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע  
להיות טכנולוגיה ישראלית כחול לבן ..." 
סעיף זה מטה את הדרישה לחברה אחת 

  בארץ .
חברות המייבאות סחורה מסין ומאירופה 

 מה דינם?
 

מדובר בתנאי הקבוע 
בהוראת המנכ"ל ואשר 
נדרש לחברה לצורך 

 קבלת הסיוע/המענק.

דרישתכם לטכנולוגיה מתוצרת  3.1.2  .24
בלבד ללא קשר לתקן ו/או תקינה  הארץ

ו/או שיקול מקצועי ו/או אופיו או מהותו 
של המוצר רק ארץ המוצא, גורמת ללא 
ספק לפגיעה חמורה בשוויון ולמעשה 

 .אפליה חמורה

 .אבקש לבטל דרישה זו

 ראה מענה לעיל.

 -אבקש לבטל את דרישתם כי  3.1.3 
"הטכנולוגיה המוצעת טרם הותקנה 
באופן מסחרי". קיימות מערכות שפותחו 
בישראלו/או בחו"ל, הפועלות בעזרת 

 . חברות ישראליות

 בקשה נדחית.

-תאורת חוץ  .25
מפרט טכני 

 משרד השיכון

האם אפשרית השלמת מסמכים עד 
  CBשקיים יום מזכיה ובתנאי150

 .למשפחת המוצרים

לא. על החברה להגיש 
את הבקשה לסיוע עד 

ועל כן  21.6.18ליום 
צריכים לעמוד במועדים 

 הקבועים במכרז.
בהתחשב באופי המיוחד של המכרז    .26

לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ 
בכלל, ובדרישה לשילוב LED  מסוג

טכנולוגיה ישראלית חדשנית שלא 
מסחרי בעבר בפרט, היינו הותקנה באופן 

מעוניינים להבין לעומק את פרטי המכרז 
בדרך של סיור מציעים או פגישה עם 

 .מובילי המכרז
 

 בקשה נדחית.



לא ברורה הסוגיה של זכייה במכרז,  1.5.4סעיף   .27
 והזכייה במענק, 

לפי הבנתנו קודם יבחר זוכה, אחר כך 
יוגש קול קורא, אם לא יזכה בקול 

 תבוטל הזכייה?הקורא אזי 
 

אכן. כל המכרז נועד על 
מנת למצוא ספק איתו 
תוכל החברה לזכות 
במענק. ככל שלא תזכה 
במענק, יבוטל ההסכם 
עם הזוכה והכל כמפורט 

 במסמכי המכרז.
טכנולוגיה חדשה, במה מתבטא    .28

גוף התאורה/ תכנת הניהול/  –הדרישה
 שניהם יחד?

 

 ראה הוראת המנכ"ל.

יכולים לגשת בשם  האם כמה מציעים   .29
 העיריה למכרז המענקים?

 

 לא.

איך קובעת ועדת המכרזים את הדרוג של    .30
 נק' של הטכנולוגיה? 60 -ה
 

בהתאם להתאמתה 
להוראות המנכ"ל 
ולסיכויי החברה לקבל 

 את המענק בגינה.

 –נתבקשנו להגיש הצעת מחיר לגוף 21עמ'   .31
מהיכרותנו את המצב בשטח, יש מספר 

האם כוונתכם שניתן מחיר סוגי גופים. 
 ממוצע לגופים המוצעים?

 

 6ראה מענה לשאלה 
 לעיל.

שנים ותחזוקה  5הסכם  -קיימת סתירה 9סעיף   .32
 שנים.  10 -ל
 

על המציע לספק אחריות 
לכל המצרים נושא 

 10המכרז לתקופה של 
  שנים.

הרי הגשנו  12%מה הכוונה רווח קבלני  11.8 -28עמוד   .33
  זה בנוסף ? –מחיר לגוף

 הסעיף יבוטל.

שזכתה במענק על  אנו חברת אסקו   .34
( ולא 45%טכנולוגיה ישראלית חדשה )

מומשה. אם תבחרו אותנו כזוכה נפעל 
להסבת המענק על עירייה קריית גת. 
למסלול ייחודי זה יתרונות גדולים 
לעירייה אבל יש לפתור אותנו מהדרישה 
להיות בעלי הקניין הרוחני מאחר ודרישה 

 זו לא קיימת במכרז המענקים בו זכינו.
 

בקשה נדחית. מדובר 
בדרישה הקבועה 

 בהוראות המנכ"ל.

נרשם בתנאי המכרז שמותקנים ברחבי    .35
מנורות, אך אין התייחסות  7000העיר 

לגבי כמות מכל סוג ועוצמה של כל 
 מנורה.

ולכן איזה תמחיר צריך לתת? הרי בין כל 
 סוג ועוצמה המחירים משתנים.

 

 1,200 -כ –וואט  70נורה 
 460וואט כ  100נורה 
  500וואט כ  125נורה 
 1,800וואט כ  150נורה 
 2,700וואט כ  250נורה 

 
 

מהם הדרישות הטכניות עבור גופי    .36
 התאורה?

 

 ראה בגוף המכרז 



מהם הדרישות הטכניות עבור מערכת    .37
 השליטה ובקרה?

 

 ראה בגוף המכרז 

"עיר החכמה", זה מושג -רשום דרישה ל   .38
רחב מדי. מה הדרישות שלכם מן 

 המנורות? 
שליטה ובקרה? סנסורים? אם כן, אילו 

ברחבי העיר? מצלמות?  WIFIסנסורים? 
 ו/או כל דבר אחר?

ההגדרה חייבת להיות יותר מדויקת, 
מכיוון שכל דבר כרוך בעלות כספית ובעל 

-כם במחיר שונה. אנא הגדירו מה כוונת
 "עיר החכמה"

 

מערכת שליטה ובקרה 
עם אפשרות לחיבורי 
סנסורים בעתיד . אין 
צורך לתמחר . 

 אופציונלי.

מעבר לכך, מטרת התמחיר אינה ברורה,   
מדוע מתבקש התמחיר? האם מטרתו 

"קול קורא" -הינה לשם הגשה בשלב זה ל
וחיפוש אחר טכנולוגיה שיכולה להתקבל 

 המדען הראשי.לעבור את אישורו של 
 

התמחיר מתייחס 
למנורות מערכת שליטה 

 ובקרה בלבד 

החוזה הוא לתקופה של עד שש שנים    .39
מיום הזכייה? מה מנגנון ההגנה על 
המחיר שהוצע אם הפרויקט ייצא לפועל 

 שנים? 6בעוד 
 

 שנים .  10
צמוד למדד המחירים 
לצרכן כאשר מדד 
הבסיס הוא המדד הידוע 
ביום חתימת הסכם 
ההתקשרות והתמורה 
תוצמד למדד הידוע ביום 
זכיית החברה/העירייה 

 במענק. ככל שתוצמד. 
מהם הפרמטרים לבחירת הזוכה? על    .40

בסיס אילו קריטוריונים העירייה קובעת 
 עם איזה טכנולוגיה היא רוצה לגשת?

 

אמות המידה  והניקוד 
 נכתבו בגוף המכרז. 

אם אין ביצוע בשלב הראשון, למה    .41
העירייה דורשת ערבות ביצוע מיד לאחר 

 הזכייה?
 

להבטחת שיתוף הפעולה 
לצורך הגשת הבקשה 

 לקבלת הסיוע. 

האם נעשה סקר בעיר לגבי כמות וסוגי   
 הגופים בעיר? 

 

 כן 

יש? כמה גופי תאורה פונקציונאליים    .42
 )כבישים ורחובות(

 

 35 ראו מענה לשאלה
. יובהר כי הכמות לעיל

ונטית שכן הכל אינה רלו
ייקבע בהתאם ובכפוף 
לקבלת הסיוע מכוח 

 הקול הקורא.
ים יש? יכמה גופי תאורה דקורטיב   .43

 )כדוגמת שצ"פ, תלייה מלמעלה(
לא רלוונטי, כל הגופים 

 יוחלפו. 



תקולים/ האם נבדקו כמה גופי תאורה    .44
 לא עובדים? אם כן, כמה וסוגיהם?

המידע יימסר לזוכה 
 במכרז.

האם יש תאורה על גבי עמודי חח"י?    .45
 חשוב מאוד לגבי תמחיר להתקנה.

 

 כן 

האם ידוע לכם מהם דרישות האור    .46
 הרצויות עבורכם?

 

בהתאם לתקנים 
 הקיימים. 

האם גם רישום  –רשם הפטנטים    .47
 בינלאומי מתקבל?

 

 כן 

לבין  11.8-ו 11.3יש סתירה בין סעיפים    .48
, בעניין העסקתו של קבלן 6.2סעיף 

 משנה, אנא הבהרתכם.
 

 יבוטל. 11.8סעיף 
תתווספנה  11.3בסעיף 

המילים:" אלא אם 
מדובר בקבלן משנה 
אשר העסקתו אושרה על 

 ידי החברה".  
? 11.8מה כוונת המשורר, מאחורי סעיף    .49

 הסבירו.על מה מדובר? אנא 
 

 הסעיף יבוטל. 

 "קבלן משורשר"?-מה הכוונה ב   .50
 

 הסעיף יבוטל. 

בהיקף מכרז מסוג זה, יהיה ראוי    .51
שהמשתתפים ירצו לנהלו ביישות 
משפטית נפרדת. האם ניתן להישען על 
ניסיון של צד קשור ליישות הנפרדת? או 
להישען על מחזיק מניות ביישות 

 המשפטית?
 

 בקשה נדחית. 

האם ניתן להישען על ניסיון של צד ג'   
שעימו הקבלן כרת הסכם שיתוף פעולה 

 ו/או יצרן של המנורות?
 

 בקשה נדחית. 

האם ניתן להישען על ניסיונו של צד ג'    .52
 שישמש כקבלן משנה בפרויקט?

 

ניתן להישען על ניסיון 
קבלן משנה לצורך 
עמידה בתנאי הסף 

)ניסיון  3.1.1בסעיף 
. כלומר, באספקה( בלבד

על ההצעה להיות 
מוגשת על ידי בעלת 
 הטכנולוגיה והיא יכולה

לצרף להצעה קבל משנה 
לצורך עמידה בתנאי 



. 3.1.1הסף הנקוב בסעיף 
מציע שיהיה מעוניין 
לעשות כן, יצרף להצעתו 
מסמך המעיד על 
ההתקשרות עם קבלן 
המשנה ומסמכים 
המעידים על ניסיונו 

  .כנדרש בתנאי הסף
 4מבקשים לשנות, שלאחר תקופה של    .53

"קול -חודשים מרגע קבלת תשובה מ
 קורא" יהיה ניתן לצאת מן המכרז

 בקשה נדחית. 

החוזה הוא מאוד חד צדדי. איפה ניתנת    .54
 ההגנה על קבלן/ספק?

 

למעט האמור במסמך 
זה. נוסח ההסכם לא 

 ישונה.

מבקשים להוסיף, שגם לקבלן תהיה    .55
מהחוזה, כחלק אפשרות ליציאה 

 מהתנהלות לא נאותה של המזמין.
 

 בקשה נדחית.

מסמך  –חוזה התקשרות  5נרשם בסעיף    .56
 ה':
 לא מצורף. – 1כתב ויתור נספח ה' 5.1
נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה  5.5

 .3אך מדובר בנספח ה' – 4נספח ה'
 לא מצורף. – 5נספח ה'  5.6
 לא מצורף. – 6נספח ה'  5.7
 לא מצורף. – 7נספח ה'  5.8
 לא מצורף. – 8נספח ה'  5.9

ערבות בנקאית אכן 
 .3נספח ה'

  יתר הנספחים מבוטלים.

 1.7סעיף   .57
 

נבקש להבהיר כי מדובר על שיתוף פעולה 
סביר וכי במקרה שבו תידרש השקעה של 
שעות עבודה רבות, יימצא מנגנון 

 לתשלום הספק הזוכה

  בקשה נדחית.

    5.7סעיף   .58
 ערבות המכרז

נבקשכם כי ערבות הביצוע תועמד אך 
ורק במידה והתנאי המתלה יתקיים, וכי 
עד למועד זה יאריך המציע הזוכה את 

 .ערבות המכרז

 בקשה מתקבלת.

 16.1+16.2סעיף   .59
נזיקין –חוזה 

 לגוף או לרכוש
 

נא להבהיר כי אחריות הספק הנה 
לנזקים ישירים בלבד, וכי אחריותו תחול 

בו ייקבע בפסק דין כי הוא  במקרה
אחראי לנזק. בכל מקרה הרשות לא 
תתפשר ללא קבלת אישור מאת הספק 

 ותאפשר לו לנהל את הגנתו.

 בקשה מתקבלת.

 חוזה 19.2סעיף   .60
 ערבות ביצוע

 

 12-נבקשכם כי ערבות הביצוע תהא ל
חודשים ותחודש/תוארך בהתאם למימוש 

 האופציה להארכת ההתקשרות.

 בקשה נדחית.

חוזה        20סעיף  
 קיזוז

נבקשכם כי הקיזוז ייעשה לאחר מתן 
                            ימים לספק. 7התראה בת 

 בקשה מתקבלת.



אנו מבקשים פירוט גופי תאורה לפי   
 הספק וכמויות.

 35ראה מענה לשאלה 
 לעיל.

 
 

אנו מבקשים פירוט עמודי תאורה )סוג    .61
 עמוד, גובה, זרוע(.

 בהמשך יוצג לזוכה 

מסמך ב' סעיף   .62
4 

אנו מבקשים להבהיר שיטת חישוב לזמן 
החזר השקעה לגופי תאורה ומערכת 

 בקרה.

 לא רלוונטי 

האם ניתן להציע מערכת  –מערכת בקרה    .63
 ?  (NEMA)בקרה ללא אנטנה חיצונית 

 כן , פנימית בלבד 

 -נבקש לדחות תאריך הגשת המכרז ל   .64
הינה מיד לאחר חג מאחר וההגשה  31.5

 השבועות.

בקשה נדחית. ראה מענה 
 .25לשאלה 

בנספח ד' מוגדר מחיר ל"גוף תאורה    .65
סוגים רבים של  אחד". מכיןןן שבעיריה

וואט  1500וואט ל 70גופי תאורה, בין 
כיום, ההפרש במחירים בין סוגי גופי 
התאורה הוא עצום ולכן לא סביר לתת 
מחיר לגוף תאורה "ממוצע" אלא אם 
תגדירו את כמות הפנסים המוערכת מכל 
סוג שתתותקן כחלק מביצוע המכרז 
ותבקשו לקבל מחיר לכל סוג של פנס 

חיסכון הצפוי בסה"כ מחליף וכמה ה
 לעיריה.

 

 1200 -כ –וואט  70נורה 
 460וואט כ  100נורה 
  500וואט כ  125נורה 
  1800וואט כ  150נורה 
 2700וואט כ  250נורה 

 

הינה לחסוך  4.41מטרת הוראת מנכ"ל    .66
ולפיכך בחינת ההצעות הינה  co2בכמות 

עפ"י היחס בין שקל מענק מתקבל לבין 
כמות טון פחמן דו חמצני  נחסך, ומכאן 
ככל שכמות הפחמן הדו חמצני הנחסך 
גדולה יותר וככל שנדרש מענק קטן יותר 
באחוזים כך הסיכוי לזכיה של העיריה 
במענק גדול יותר. לגן לא ברור מדוע שני 

ופיעים בצורה האלמנטים הללו אינם מ
משמעותית בקריטריונים לזכיה במכרז ? 
נבקשכם לשנות את שיטת הניקוד על מנת 
שלקריטריונים אלו תהיה משמעות גדולה 
ומרכזית לזוכה במכרז. נבקשכם בנוסף 
כי יבוצע חישוב המקביל לחישוב הנדרש 
ע"י משרד הכלכלה לכל אחת מההצעות 
והחישוב שיתן יחס שקל מענק לטון פחמן 

ו חמצני נחסך הנמוך ביותר הוא שיזכה ד
את החברה המציעה בניקוד הזוכה 
במכרז. לצורך חישוב זה נדרשות כמויות 

 גופי התאורה להחלפה וסוגיהם השונים.

  .בקשה נדחית



 

ניתן לגשת לקבלת  4.41בהוראת מנכ"ל   
המענקים גם תחת חברת אסקו. נבקשכם 
לשנות את המכרז כך שלחברת אסקו 

 דיפות לזכיה במכרז.תינתן ע
 

 בקשה נדחית 

נבקשכם לדחות את הגשת המכרז    .67
ללפחות שבוע לאחר המענה על שאלות 

 ההבהרה.
 

ראה מענה  -בקשה נדחית
  .25לשאלה 

קביעת הניקוד הטכני איננה ברורה.    .68
 60נבקשכם לפרט את אופן חלוקת 

הנקודות ונדרוש כי החלטות הוועדה 
פתוחות הטכנית לגבי הניקוד יהיו 

לציבור. בנוסף, לא ברור מדוע לא 
התבקשה הצעת מחיר עבור הטכנולוגיה 
המוצעת ולשכלל מחיר זה בתוך ניקוד 

 האיכות בין הטכנולוגיות השונות.
 

שיטת הניקוד נקבעה, 
 כפי שמופיע במכרז . 

בלבד עבור הצעת המחיר  30%ניקוד של    .69
הינו ניקוד נמוך מאוד שאיננו משקף את 
שיטת דרוג ההצעות ע"י משרד הכלכלה 
גם לפרוייקטים שבהם יש טכנולוגיה 

 ישראלית בהתקנה מסחרית ראשונה. 
 

 שאלה לא ברורה 

מכיוון שמדובר בדרך כלל  3.1סעיף    .70
במציעים שהינם קבלני משנה או ספקים 

יישות משפטית נפרדת מהיישות  שהינם
שהיא בעלת הזכויות על הטכנולוגיה, וכי 
אין כמעט בנמצא ספקים שהינם גם בעלי 
תנאי הסף לאספקה והתקנת פנסי לד וגם 
בעלי הזכויות על הטכנולוגיה, נבקשכם 
לאפשר הגשה כאשר ספקית הטכנולוגיה 
הינה ספק/קבלן משנה של המציע והיא 

ת לצורך חה למציע את הזכויוממ
 קט הספציפי שלכם.הפרוי

 

בקשה נדחית. ראה מענה 
  לעיל. 52לשאלה 

 

 בברכה,                                                                                                               
 מאיר וזאנה, מנכ"ל

 .המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 .במכרזעל המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו 

 
_______________  _______________  _________________ 

 חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך         
 

 

 



 

"ההצעה הכספית" והמציע יכניסה למעטפה  -טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת עליה ייכתב
 העיקרית הכוללת את כל מסמכי המכרז.

 

 מעודכן מסמך  ד'
 הצעת המציע

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 א.ג.נ.
לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ  2018/04מכרז פומבי מס'   הנדון:

  לצורך התייעלות אנרגטית  ledמסוג
 

)את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש   
 למחוק  בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(

 
הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ 

  ledוחוץ מסוגלאספקה והתקנה של תאורת רחוב עבודות  )שם המציע(, את הצעתנו לביצוע
 ובמסמכי והחוזה. 04/2018 מס' בהתאם למכרזלצורך התייעלות אנרגטית 

 

הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים  .1
, הגשת ,ציוד המציע במכרז זה, בהתאם להוראות המכרז ומכלול הדרישות ובכלל זה, עובדי

, העמדת כל בהתקשרות עם החברהרוך כוכל ה הכלכלה הצעה לקול הקורא של משרד
 .הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות

 

 הצעת המחיר .2
 

נק' בבחינת  25)עד  -הצעתנו עבור אספקה והתקנה של גופי תאורה היא כמפורט להלן 2.1
 ההצעות(:

וואט סך  70עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה  2.1.1
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________של

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)             
 

וואט סך של  100עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה  2.1.2
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)                   
 

וואט סך של  125עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה  2.1.3
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)                   
 

 וואט סך של 150עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה  2.1.4
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)                   
 

וואט סך של  250עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה  2.1.5
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)                   
 

 
סך של  2.1.1-2.1.5סך הכל עבור כל האמור בסעיפים 

 לא  כולל מע"מ₪____________________________________
 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)

 
 



בבחינת ההצעות( נק'  5)עד  -הצעתנו עבור מערכת שליטה ובקרה מרכזית בתאורת רחוב 
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________עומדת על סך של

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)
 (התמורה-)להלן        

 
 

נק' ושאר המציעים יקבלו ניקוד  25מציע שסך הצעתו הכספית תהא הנמוכה ביותר יקבל 
 למסמך א' למסמכי המכרז(. 12בסעיף בחינת ההצעות )סעיף ביחס אליו בהתאם לקבוע 

 

כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי יובהר כי התמורה המוצעת לעיל  .3
מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים 
לביצוע העבודה והשירותים ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין 

, ומהווה כיסוי מלא כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז
 ם, עובדיהלקבלני משנהלהתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות, הוצאות בגין תשלום 

, העסקת עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, עמםרוך בהתקשרות כוכל ה םציוד
מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל 

ודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר העב
  נושא המכרז ולהגשת ההצעה לקול הקורא של משרד הכלכלה.הדרוש לביצוע העבודות 

 
מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על  .4

הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם  נושאכל הכרוך בה, מעבר למחיר 
שירותים  -)להלן:חברהמורשי חתימה ב דרשה החברה שירותים נוספים מראש ובכתב ע''י

 (.נוספים
 

 ____ח.פ.: ________  שם המציע: ______________________
 

 ___________שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. 
 

 טלפון: _________________  כתובת: ______________________
 

 מס' פקס: _______________  טלפון סלולרי: _________________
 

 __חתימת מורשי החתימה כולל חותמת: _________ תאריך: _____________________
 


