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החברה הכלכלית חיפה
 

1.    החברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משתתפים להציע הצעות למתן 
       שרותי אחזקה למערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) ע"ג 15 גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה 
       (להלן: "גגות נכסי העירייה"), אשר התקנתם הסתיימה לפני כ- 3 שנים והמפורטים במסמך ג-1 

       מפרט טכני, שבמכרז (להלן: המכרז). 
2.    ההתקשרות בין החברה לבין הזוכה תהיה על פי תנאי נוסח הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך 

       א-4 למכרז (להלן: "החוזה"). 
3.    המשתתף שיזכה במכרז, יספק שרותי אחזקה למערכות הסולאריות למשך 36 חודשים הכל 

       כמפורט בחוזה ובמפרט הטכני.
4.    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 23.9.2014, במשרדי החברה, אשר כתובתה: מת"ם 
       חיפה, מגדל 3, קומה 7, חיפה, תמורת סך של 708 ₪ (שבע מאות ושמונה ש"ח), כולל מע"מ, 
       שישולמו בהעברה בנקאית לחשבון החברה בבנק דקסיה, מספר בנק – 68, מספר סניף – 1, מספר 
       חשבון – 330004490.  דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה. לברורים בקשר לרכישת 

       מסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה, בטלפון 04-8550150, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
5.    ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה בכתובת כאמור לעיל, בתיאום מראש 

       עם נציג החברה מר שמואל כץ בטלפון 04-8550150.
6.    סיור קבלנים, ייערך בימים ב' ו- ג' 6-7/10/2014  ובמסגרתו יסיירו המשתתפים בכל הגגות עליהם 
        התקינה החברה את המערכות הפוטו וולטאיות. הסיור יצא ממשרדי החברה הכלכלית חיפה 
        בע"מ, מת"ם חיפה, מגדל 3, קומה 7, חיפה בשעה 09:00 בבוקר. הסיור יתחיל בחדר הישיבות 

        במשרדי החברה ולאחר מכן יצאו המשתתפים באוטובוס שיועמד על ידי החברה לסיור. 
       ההשתתפות בסיור המשתתפים הינה חובה לאורך שני ימי הסיור, כל משתתף יחתום על דוח 
       נוכחות שינהל מנהל הסיור בתחילת כל יום ובסיומו. למען הסר ספק יובהר, כי מי שלא ישתתף 

       בסיור המשתתפים לא יוכל להגיש הצעה במכרז.
7.    לאחר סיור המשתתפים,  רוכשי המכרז בלבד, יוכלו להגיש  בכתב  שאלות והבהרות בנוגע 
       למסמכי המכרז. את השאלות וההבהרות יש להפנות למהנדס החברה שמואל כץ עד יום    
 word 21/10/2014 בשעה 12:00 , באמצעות פקסימיליה מס' 04-8500638 והן באמצעות קובץ       

. shmuel@hec.co.il לדואר אלקטרוני לכתובת       
8.    תשובות תינתנה בכתב. למען הסר ספק יובהר, כי מי שלא ירכוש את מסמכי המכרז לא יוכל 

       להגיש שאלות למכרז ולא תישלחנה אליו התשובות לשאלות שנשאלו ע"י רוכשי המכרז.
9.    להלן תנאי הסף להשתתפות במכרז:

       9.1. המציע יהיה בעל ניסיון של לפחות 18 חודשים בשירות ואחזקה של מתקנים פוטו- וולטאיים 
               בישראל  בתקופה הקודמת להגשת הצעתו במכרז, וביצע, פעילויות של שירות ואחזקה 

               בלפחות 100 מתקנים פוטו-וולטאיים של כ - KWp 50 המחוברים לרשת החשמל בישראל. 
       9.2. המציע הינו בעל איתנות פיננסית כמפורט להלן: הינו בעל מחזור שנתי של לפחות 2 מיליון ₪ 
בשנת 2013 לחלופין, המציע הינו בעל הון עצמי של לפחות 500,000 ש"ח במועד הגשת                

               הצעתו במכרז. 
       9.3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת ובלתי מותנית בתנאים, 
                צמודה למדד המחירים לצרכן,  בסך של 20,000 ש"ח (עשרים אלף ש"ח), בנוסח שצורף 

               למסמכי המכרז, בתוקף עד יום  28 בפברואר 2015 (להלן: "ערבות המכרז").
       9.4. המשתתף במכרז הינו בעל תעודת עוסק מורשה.  

       9.5. המשתתף במכרז הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים 
               ציבוריים, התשל"ו-1976.

       9.6. המשתתף במכרז נכח בסיור משתתפים וחתם על דוח נוכחות בתחילת כל יום סיור ובסיומו 
                לאורך כל שני ימי הסיור.

10. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו ביום 30/10/2014 בשעה 12:00 (להלן: "היום הקובע"). 
       מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים 

       הנקובים במכרז זה, לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.
11. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.

12. החברה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או 
       לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים 

       במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים.
13. אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשר בחוזה. כמו כן תהיה החברה 
       רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה (בין שהוכרזה 

       הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של החברה ובין שלא), ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים 
       במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה.

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
מכרז מס' 04/2014

שרותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על 15 
גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה

גל פלג, מנכ"ל
החברה כלכלית לחיפה בע"מ


