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 כולל דף זה 2מתוך  1דף 

 
תפעול ותחזוקה של מערכות  ,התקנה ,אספקה  ,רישוי ,לביצוע עבודות תכנון 2020/04מס'  פומבימכרז 

 גבעתייםבסולאריות על גגות מבני ציבור 

 
 2020 למאי 14פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה
 גבעתייםעיריית  תיאום ובקרהמחלקת  –ירן אלמוג כהן ל

 מנכ"ל יעד –דרור דבאח 
 יועץ  – גלעד גורן  
  

 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 
 
בחתימה וחותמת  מיםחתו וויוגש המכרזחלק ממסמכי  םהינומסמך ההצעה המצורף אליו סיכום זה  .1

 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

 ליוםעד במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il  מייל  קובץ וורד לביועברו הבהרה שאלות  .2

 .פקס אצל יעדמייל או/ו הוודא טלפונית את הגעת קבלת הלעל המציע  .12:00בשעה  20/05/2020

 .₪ בתוספת מע"מ 500 הינה בסך המכרזרכישת מסמכי עלות  .3

 :  העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 

יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ  ,בנק לאומי ,624מספר סניף  439100/85מספר חשבון 

 .להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס יש,  52002286/4

 :תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  במסמכי המכרזהמפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות  .4
 .אחזקה שוטפתפעול ות תכנון, רישוי ספקה,אעבודות 

  עיריית גבעתיים.מובהר בזה, כי עם סיום ההתקנה תהיינה המערכות בבעלות יעד ו/או 

 להתקנתאינם מחויבים למען הסר ספק מודגש בזה, כי יעד ו/או עיריית גבעתיים ו/או מי מטעמן 

 המערכות בכל המיקומים המפורטים במסמכי המכרז ו/או במי מהם.

את ההצהרות  להסבהקבלן  עלתחילת העבודות וכתנאי לכי טרם  ,בעניין אישורי חברת חשמל יובהר .5
 עביר אותן על שם חשמלאי/מהנדס חשמל מטעמו.להשניתנו לחח"י ע"י מהנדס חשמל מטעם המזמין ו

 כן יובהר, כי אישורי חברת חשמל כאמור טרם התקבלו והמזמין פועל לקבלתם בהקדם.

 .האישורים קבלת בשל עיכובים ויחולו במידהכלא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  למציעים

המוצע על ידו  סכוםומכלול שירותיו של הזוכה תשולם לידו תמורה בהתאם ל העבודותתמורת ביצוע  .6
 .כדין  יתווסף מע"מ  לסכומי התמורה שתשולם לזוכה  .(4במסמך הצעת המציע )מסמך  בגין כל קילוואט  

לעיל הינה תמורה סופית וכוללת את כל התמורה מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי התמורה הנקובה 

 , לרבות כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל סוגוהשירותים  העבודותמכלול  המגיעה בגין ביצוע  

, וכי הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע והשירותים שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות

 בתוספת מע"מ ₪ 54,500מהתמורה שתשולם לזוכה יקוזז, כאמור, סך כאמור. והשירותים העבודות 

 במסמכי המכרז. 3.3כמפורט בסעיף 

מפורט קבלן זוכה כהבחירת אופן ו, מרכיב האיכות הגשת ההצעה הכספית, התמורההוסבר מנגנון  .7
 "הליך בחינת ההצעות". במסמכי המכרז
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במוסדות חינוך ויפעל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד  ה בטיחותאישור ממונהקבלן לקבל  על .8

ו/או כל הנחיה או הוראה אחרת  2005בנובמבר  1)ב(, מיום כ"ט בתשרי התשס"ו, 3החינוך, תשס"ב/

 שתהיה בתוקף במועד ביצוע מכלול העבודות.

אשר עושים  רק עובדים המצוידים באישורי עבודה בגובה תקפים הקבלן יעסיק באתרי העבודה

 שימוש בכל ציוד המגן הנדרש

 באתר לרבות:  נושא הקרינהאחראי ליהיה הקבלן  .9

על  לפני תחילת ביצוע העבודות סמך בכל אחד מהאתרים ע"י בודק מו ביצוע בדיקת קרינה .9.1

 .חשבונות והצגתן ליעד

 .ןשל הקבלהחשמל וההקמה תוכניות בלת אישור יועץ קרינה לק .9.2

 על חשבונות  ההתקנה לאחר סיום ע"י בודק מוסמך בכל אחד מהאתרים  ביצוע בדיקת קרינה .9.3

 .והצגתן ליעד

 ונובעים מהמתקן הסולארי באחריותו ועל חשבונו.יקון כל הליקויים  שיעלו מהבדיקה ת .9.4

 לכל אחד מהמתקנים. קבלת אישור המשרד לאיכות הסביבה .9.5

  בכוונת "יעד" להתקין קוי חיים על הגגות בהם הדבר נדרש עפ"י חוק. :קווי חיים .10

  עבודות הקבלן על הגגות.ם תעשה ע"י יעד, על חשבונה וטרם תחילת ביצוע יהתקנת קוי החי

 10 -לא יאוחר מ עד הקבלן להעביר את תוכניות הצבת הפאנלים הכוללות גם תכנון לקו חיים תקני על

 .ימי עבודה מיום צו התחלת עבודה

 .כי באפשרותו להתחיל בעבודות להתקנת המערכות  ,לאחר השלמת התקנת קוי החיים תודיע יעד לקבלן

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .11

 

 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד  , יםרשימת משתתפ
תפעול ותחזוקה   ,התקנה  ,אספקה ,רישוי  ,לביצוע עבודות תכנון 2020/04מס'   פומבימכרז 

 גבעתיים בשל מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור 

 חובה אינוסיור המציעים 
 

 כתובת מייל טלפון  שם הנציג שם החברה מס'

1 
 רסולאוולטה 
 , ת"א2קויפמן  r.hayat@volta.solero 050-8646321 טאור חיי מ"בע

2 
סמו ירוחם שיווק 

 יוגבמושב ה lomm@semo.co.ili 055-6697678 אילן מישר בע"מ

3 
ענבר אנרגיה 

 msolar.co-inbar@vi.tala 052-5489977 אביטל סולרית
, 3מושקיף 

 ראשל"צ

4 

ליזר  שחר אנרגיה
 aser@shaharenergy.co.ill 054-4891050 רוטשטיין

, כפר 20התע"ש 
 סבא

 

mailto:or.hayat@volta.soler
mailto:ilomm@semo.co.il
mailto:avi.tal@inbar-solar.com
mailto:laser@shaharenergy.co.il

