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לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות   2021/01מס'  פומבי מכרז 

 הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים 

 2021 לפברואר 07פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

 

  נוכחים: ה"ה 

 , גבעתייםתחבורה ופיתוח תשתיותמנהל אגף   –נתנאל כהן 

 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 יועץ   –שלמה רודן 

 

 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

 

   .השדרוג והשינוייםעבודות אחזקה שוטפת, עבודות   – תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  .1

בחתימה וחותמת    מיםחתו  וויוגש  המכרזחלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו  סיכום זה   .2

 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

 ליוםעד  במסמכי המכרז,    םהמפורס  dror@yaadg.co.il מייל   קובץ וורד לביועברו  הבהרה  שאלות   .3

 . פקס אצל יעדמייל או/ו הוודא טלפונית את הגעת קבלת הלעל המציע  .12:00בשעה  11/02/2021

 .מע"מ כולל₪  1,500 הינה בסך  המכרזרכישת מסמכי עלות  .4

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 

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

52002286/4 

 .להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס יש

תוגשנה  .5 המזמינה.    ההצעות  ביוםבמשרדי  הוא  ההצעות  להגשת  האחרון  בשעה    21/02/2021  המועד 

 במסמכי המכרז.המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות   ,במשרדי המזמינה 12:00

 תנאי סף:  .6

  280))   רמזורים התקנת ענףוהינו בעל הסיווגים הקבלניים:    הקבלנים רשם אצל רשום  המציע .6.1

 . ומעלה רישיון קבלן כאמור בתוקף יצורף להצעה חתום בחותמת נאמן למקור  2 -א'   סווג

ל"מפרט    7.3המציע הינו קבלן הרשום ברשימת ספקי ציוד לניהול ולבקרת תנועה )לפי עדכון נספח   .6.2

להצבה ורמזורים    כללי  בטיחות  תנועה,  "התקני  במסמך  המתפרסמת  רמזורים"(  של  ואחזקה 

המעודכנת   במהדורתו  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד  בהוצאת  בדרך"  להצבה  מאושרים 

 ביותר בעת פרסום המכרז. 

של    5במהלך   .6.3 ואחזקה  התקנה  עבודות  המציע  ביצע  המכרז  פרסום  למועד  קדמו  אשר  השנים 

 רמזורים, לפי אחת מהחלופות שלהלן:מערכות 
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  כספי   בהיקף,  אחד  ציבורי   גוף  או  אחת  מקומית  רשות   עבור  כאמורהתקנת רמזורים    עבודות  .6.3.1

 . שנים 5במשך   "מ(מע)ללא  ₪ 4,000,000 לפחות של

רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים שונים, בהיקף כספי של לפחות   4כאמור עבור  עבודות .6.3.2

 . שנים 5במשך  בנפרד₪ )ללא מע"מ(, עבור כל רשות או גוף  1,250,000

ב  .6.4 עבודות אחזקת רמזורים באופן ישיר ולא באמצעות קבלני משנה בשיטת טוטאל  ניסיון מוכח 

₪    400,000בהיקף כספי של לפחות    ריסק כאמור עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי אחד,

 השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז.  5במהלך  )ללא מע"מ( בכל שנה

אחזקה ישירה פירושה חוזים עם    צמתים באחזקה ישירה ברשויות השונות.  50כמות מינימלית של   .6.5

יים,  הרשות )עירייה, חברה כלכלית של העירייה, חברת נתיבי איילון, חברת נתיבי תחבורה עירונ

השנים אשר קדמו    5במהלך    חברת נתיבי היובל, חברת דרך ארץ, החברה הלאומית לדרכים וכד'(

 למועד פרסום המכרז. 

 בתחום עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים.  שנים לפחות 5הינו בעל ותק של  המציע .6.6

 .1996-המציע אינו קבלן כ"א עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו .6.7

 המציע מופיע ברשימת החברות המאושרות ע"י משרד התחבורה להתקנה ואחזקה של רמזורים.  .6.8

רמזורים  מבצע  המציע   .6.9 לפחות  באמצעות מערכת  בקרת  ברשות    30המבקרת  צמתים מרומזרים 

ומותקנת לכל הפחות בשלוש ערים שונות יחידה  השנים אשר קדמו    5במהלך    תימרור מקומית 

 . למועד פרסום המכרז

יגיש את רשימת אנשי    ציענשוא המכרז. המבתחום  אנשי מקצוע    6מעסיק לפחות    המציע .6.10

 . ואת תקופת עבודתם  המקצוע כולל פרטיהם האישיים והמקצועיים

, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, מנהל ספרים כדין  המציע .6.11

)אכיפת ניהול    מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ו  1975  – התשל"ו  

 . , כשהם תקפיםחשבונות ותשלום חובות מס(

 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   .6.12

 זה לא יאושר להפעיל קבלן משנה לאחזקת רמזורים.  מכרזרת מודגש כי במסג .7

מנגנון   .8 הכספית,  התמורההוסבר  ההצעה  האיכות  הגשת  מרכיב  כהבחירת  אופן  ו,  זוכה  מפורט  קבלן 

 במסמכי המכרז 

לאחר בחינת העמידה של המציע בכל התנאים המוקדמים )כשירויות המציע( , תבחן הצעת המחיר בשני   .9

 מרכיבים : הצעה כספית ואיכות.  

ההצעות   תבחנה  לפיהן  הכספית  המשקלות  ההצעה  ו  70%  -הינן:  האיכות  מהשקלול    30%  –מרכיב 

ביותר תקבל   הנמוכה  הכספית  )ההצעה  הה  70מהשקלול  יתר  כל  יחסי  נקודות  באופן  תדורגנה  צעות 

   ידורג אף הוא בהתאם לטבלה המפורטת מטה(. 30%אליה, ניקוד האיכות המהווה 

 יקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. נ

 שקלול ההצעה הכספית יהיה כדלקמן : .10

 40%    -סעיף א' אחזקת רמזורים )להלן "עבודות האחזקה השוטפת"( 

 60%   -גיליון מחירי מסגרת )להלן " עבודות השדרוג והשינויים"(   סעיף ב' 
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  מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות    הנםמחירים המוצעים  ה

 . בביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכםהכרוכים 
 

  האחיד   ההנחה  שיעור   את(  המכרז  מסמכי ל  4  מספר )מסמך    ההצעה  לכתב  3יציין בסעיף    המשתתף

  החודשית   מהתמורה(  R.T)  ריסק  טוטל  בשיטת  השוטפת  האחזקה  עבודות  לביצוע  ידו  על  המוצע

   רמזורים( לא כולל מע"מ   X  13₪ לרמזור    1,300לחודש )  ₪  16,900בסך    אלה  עבודות  בגין  הקבועה

 . (1)מבנה 

כמו כן, על המשתתף לנקוב בהצעתו את שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע כל יתר העבודות  

אשר  ))עבודות הקמה, השדרוג והשינויים ( הקבועות בכתב הכמויות מלבד עבודות האחזקה השוטפת.  

 (2)מבנה   (העירייה של נפרדת לפי דרישה  יבוצעו 

הינו רק לצורך שקלול ההצעה הכספית   2גין מבנה ₪ כתמורה ב 40,000הסכום המצוין לעיל בסך   •

הינה על פי ביצוע בפועל במכפלת   2כאשר מובהר, כי התמורה שתשולם לקבלן בגין מבנה 

 המחירים בכתב הכמויות )בניכוי ההנחה המוצעת על ידי המציע הזוכה(.  

וצע שיעור  . לא תתקבלנה הצעות אשר בהן י 25%מודגש בזה, כי שיעור ההנחה המקסימלי הינו  •

 . 25%הנחה שעולה על 

יעד ו/או ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או   .11

מונע הערכת   יעד  באופן שלדעת  לנתונים שבמסמכי המכרז,  או  לדרישות  המציע  אי התייחסות  בשל 

 ההצעה כנדרש.

את ההצעה שתקבל את  ו/או    הזולה ביותר  צעהאינה מתחייבת לקבל את ההיעד ו/או ועדת המכרזים  

 כהצעה הזוכה במכרז. כל הצעה שהיאהניקוד הגבוה ביותר ו/או 

למציעי   לאפשר  יעד  רשאית  ביותר  הזולה  התמורה  את  שתציע  אחת  מהצעה  יותר  שתהיינה  במקרה 

( מיטבית  הצעה  ליתן  ביותר  הזולות  ההצעה  best & finalההצעות  את  לבחור  ולחילופין  הזוכה  ( 

 . באמצעות הגרלה שתיערך בין ההצעות הזולות ביותר

ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית לחלק את העבודות בין מספר משתתפים, על פי שיקול דעתה   יעד 

 הבלעדי. 

 אחריות   .12

בצומת,  .12.1 הרמזורים  עבודת  ע"י הקבלן שביצע את  ישנה אחריות  בהם  חדשים  ברמזורים 

מה לאחריות על הציוד והעבודה ששייכים לקבלן שביצע  )אחריות משלי   50%מחיר היחידה יהיה  

 את העבודות בצומת(.

הצמתים   .12.2 לרשימת  יכנס  הצומת,  את  שביצוע  הקבלן  של  האחריות  הסתיימה  בו  צומת 

 לאחזקה בצורת טוטאל ריסק לפי סעיף אחזקה בכתב הכמויות.

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .13
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 לפיתוח גבעתיים בע"מ החברה  -יעד 

לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות   2021/01מס'  פומבי מכרז 

 הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים 

 חובה  אינו סיור המציעים 
 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

1 
 053-7632347 אילן גבאי  אריאל וימזור  

-arielas@ariel
 wimasor.co.il 

 , יבנה 1דן 

2 
I.P.I  054-7444424 שלומי ברששת  shlomib@ipi.co.il  צור יגאל  8הבזלת 
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