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04/11/2021 

 כולל דף זה  4מתוך   1דף 

 

 09/2021מכרז פומבי מס' 

לביצוע עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד 

כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי  

 ברחבי גבעתייםאש במים ופינוי עשן  

 2021 לנובמבר 04פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה 

 גבעתיים  חירום וביטחון,מנהל אגף  – רונן אלמוג

 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 

 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה לביצוע   –תכולת העבודה ניתן הסבר כללי על 

של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי  

 )להלן: "המכרז"(.  עשן ברחבי גבעתיים 

הזוכה במכרז יידרש להתקין ולתחזק: ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות ומערכות  

 אוטומטיות לפינוי עשן וכיבוי אש במים ופינוי עשן 

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

 על המציע לוודא טלפונית את הגעת קבלת המייל או/ו הפקס אצל יעד.  .12:00בשעה  10/11/2021

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

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 

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

52002286/4 . 

 יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

בשעה    22/11/2021  עד ליוםההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא   .4

 במסמכי המכרז.המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות במשרדי המזמינה.   12:00
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 נאי סף: ת .5

פרויקטים בתחום כיבוי אש     2016-2020המציע ביצע כקבלן ראשי לגוף ציבורי* בכל אחת מהשנים   .5.1

הכוללים: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש  

מיליון  ₪  )לא כולל     1אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן בהיקף של  

 "מ( לכל שנה לפחות.  מע

ציבורי"" חברה    –  גוף  חוק,  לפי  הפועלת  רשות  ממשלתית,  סמך  יחידת  ממשלתי,  משרד 

על שהוקם  וביוב  מים  תאגיד  מקומית,  רשות  ישראל,  משטרת  צה"ל,  חוק,  - ממשלתית,  פי 

בית   גבוהה,  להשכלה  מוסד  ערים,  איגוד  הבינוי,  או  הפיתוח  בתחום  שעוסק  עירוני  תאגיד 

 כוח הדין חובת פרסום מכרז פומבי; חולים, קופת חולים או כל גוף אחר שחלה עליו מ

₪ )לא כולל מע"מ( בכל אחת    2,000,000למציע מחזור כספי בתחום כיבוי אש  בסך של לפחות   .5.2

חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  "פי הדו-זאת על  ,2019,  2018,  2017משנות הכספים  

 אלה.   

 הסמכה בתחום השירות   .5.3

 לכל אחד מהפרקים בהם משתתף המציע. המציע בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים 

 על המציע לצרף להצעתו את העתק תעודת ההסמכה.    

המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   .5.4

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

 . , כשהם תקפיםותשלום חובות מס(

 המציע הינו בעל אישור לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  .5.5

 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   .5.6

 השירותים כוללים שלושה פרקים עיקריים, כדלקמן:   .6

 רכש התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל לסוגיו.  - פרק א' .6.1

 רכש ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות.   - פרק ב' .6.2

 רכש התקנה ואחזקה של מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ומערכות פינוי עשן. - פרק ג' .6.3

בסעיף   .7 כמפורט  התקשרויות  קודמ   2.1רשימת  עבודות  המפרטים  המכרז  עלבמסמכי  שבוצעו  ידי  -ות 

דעת בהם ביצע המשתתף  -מכתבי המלצה ו/או חוות 5לפחות המשתתף. לרשימת ההתקשרויות יצורפו 

 במהלך שלוש שנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה  

מנגנון   .8 הכספיתהתמורההוסבר  ההצעה  הגשת  האיכות  ,  מרכיב  כמפורט  קבלן  הבחירת  אופן  ו,  זוכה 

 במסמכי המכרז 

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

 מרכיבים : הצעה כספית ואיכות.  

הינן ההצעות  תבחנה  לפיהן  הכספית  המשקלות  ההצעה  האיכות    %60  -:  ומרכיב    %40  –מהשקלול 

ביותר הנמוכה  הכספית  )ההצעה  יחסי    60תקבל    מהשקלול  באופן  תדורגנה  ההצעות  יתר  כל  נקודות 

 (.  במסמכי המכרזידורג אף הוא בהתאם לטבלה המפורטת  40%אליה, ניקוד האיכות המהווה 

 ניקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. 
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השוטפות והן ביחס  הן ביחס לתמורה החודשית בגין ביצוע עבודות האחזקה אחוז ההנחה מוצע  •

לתמורה הקבועה בכתב הכמויות בגין ביצוע עבודות הקמה שאינן חלק מעבודות האחזקה  

 .השוטפות

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

 . 25%הנחה שעולה על 

הזולה ביותר ו/או את ההצעה שתקבל את  יעד ו/או ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה   .10

 הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה במכרז.

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

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

 מצעות הגרלה שתיערך בין ההצעות הזולות ביותר. בא

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

 הבלעדי. 

 הציודים והפריטים המוצעים יאושרו ע"י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע לקביעה זו.  .11

דה בלתי תלויה לתנאי זה ע"ח המציע עבור כל פריט, המעבדה  המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעב

 תיבחר ותאושר מראש ע"י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע לקביעה זו. 

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .12
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 

 09/2021מכרז פומבי מס' 

עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד לביצוע 

כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי  

 אש במים ופינוי עשן ברחבי גבעתיים

 חובה  אינו סיור המציעים 

 

 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

1 
G1   טכנולוגיות

 מיגון בע"מ 
 ציון מזרחי 

054-

3392120 

-Zion.mizrachi@g1

group.com 
 , פ"ת 10השחם 

2 
פלג הנדסה  

 ובטיחות 
 ירון  

052-

6580900 

  leemey@peleg.org.il

 kfir@peleg.org.il 

,  20משה שרת 

 ראשל"צ

3 

 תומר פינק  מ. פינק  
054-

7930651 
fink.com-tomer@m  יהוד 19אטלס , 
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