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 כולל דף זה  2מתוך   1דף 

 
 הזמנה לקבלת הצעות  

  עיני חתול )סולאריים  נטענים  תאורהסמני אספקה והתקנה לביצוע עבודות 
 ברחבי העיר גבעתיים  אקטיביים(

 2021 לאפריל  18פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 , גבעתיים  ופיתוח תשתיותורה אגף תחבמנהל  –   נתנאל כהן
 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 
 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

 
נטענים   תאורהסמני אספקה והתקנה העבודות המתבקשות הינן  – תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  .1

אספקה והתקנה  המלצות למיקום  בהתאם ל  אקטיביים( ברחבי העיר גבעתיים  עיני חתול)סולאריים  
 . ההצעה במסמכיכמופיע  אקטיביים( ברחבי העיר גבעתיים עיני חתול)סולאריים נטענים   תאורהסמני 

בחתימה וחותמת    מיםחתו   וויוגש  ההצעהחלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו  יכום זה  ס .2
 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

  21/04/2021 ליוםעד  במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il במייל   יועברו הבהרה שאלות  .3
 . 12:00בשעה 

 . ההצעהבמסמכי המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות   .4

 לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:על המציע  .5

 כפתורי סימון סולאריים אקטיביים  או/ו מייבאת  מייצרת ,מפתחתמשווקת, החברה  .5.1
  עיני חתול )סולאריים  נטענים    תאורהסמני  על המציע לפרט את הפרויקטים של אספקה והתקנה   .5.2

  2018-2021אקטיביים(, אשר בוצעו בפועל על ידו, ואשר הקמתם הסתיימה ונמסרה למזמין  משנת  
 לרבות המלצות ואנשי קשר לכל פרויקט.   כולל.

ס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  , בהתאם לפקודת ממנהל ספרים כדין  המציע .5.3

)אכיפת ניהול חשבונות    מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםו  1975  –

 . , כשהם תקפיםותשלום חובות מס(

 לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  אישור הינו בעל  ציעהמ .5.4

 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   .5.5

 מפורט במסמכי המכרזובחירת קבלן זוכה כהגשת ההצעה הכספית , התמורההוסבר מנגנון  .6

,  הצעהכוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי ה   כאמור לעילהתמורה המוצעת   .7

הסכם ההתקשרות, על נספחיו וכן כוללת את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכוח האדם הדרוש  לרבות  

 .לבהתאם לכמויות שיבוצעו בפוע ה ותשולם לביצוע העבוד 

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .8
בצירוף חותמת,    בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע .9

כורוזין   בכתובת:  יעד  חברת  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  לתיבת  בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  ,  1יש 
" יצוין  עליה  סגורה  במעטפה  בדואר(  לשלוח  )אין  והתקנה    גבעתיים  נטענים    תאורהסמני  אספקה 

 . 12:00בשעה  2021.04.28עד ליום וזאת   אקטיביים( ברחבי העיר גבעתיים עיני חתול)סולאריים 
 



 

 
 03-7317685פקס:   03-7315184טל:    53397. גבעתיים 1כורזין רח'    חברה לפיתוח גבעתיים -יעד 

 
 

 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 
 הזמנה לקבלת הצעות  

  עיני חתול )סולאריים  נטענים  תאורהסמני אספקה והתקנה לביצוע עבודות 
 ברחבי העיר גבעתיים  אקטיביים(

 חובה  אינו סיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

דרך חדשה   1
   בתנועה בע"מ 

 ענת בכור 
 anat@neway1.co.il 054-2057673 קרן רזון 

,  6היצירה  
 ראש העין 

2 
מון סולאר  

לייט מ.ס.ל.  
 בע"מ 

 

רועי  
 roy.w@solarpathusa.com  054-2400190 ורשמסקי 

,  19יצירה 
 ת רחובו
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