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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2022 מרץב 9ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של  – 1/204מכרז פומבי מס' 

 לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית LEDמתקני תאורת רחובות מסוג 

 החלטה 
 

 .ומ"מ רה"ע סגנית –ני סמדר אהרויו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 

עו"ד דוד רן היועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים
ממונה תחום בכיר מכרזים  -עו"ד איסרא עוודלמכרז,  היועמ"ש -יה

מ. אגף הנדסה,  מנהל הפיתוח העירוני וסגן -אברהם הורןוהתקשרויות, 
-התחדשות עירונית, מתן בראלמינהלת מנהלת  -שחר-לנה פייפרמן

חברת  -היועץ המקצועי למכרז, רועי צימרמן -ג.פ אנרגיה ירוקה חברת
 רכזת מכרזים. -דנה לבני, היועץ המקצועי למכרז -ג.פ אנרגיה ירוקה

 

 :דעתו בפני הועדה את חוות הציג למכרז"ש היועמ – יה רן דוד"ד עו

 כללי .1

 
"( את המכרז העירייהפרסמה עיריית נס ציונה )להלן: " 2021 אוקטוברבמהלך חודש  .1.1

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות  שבנדון
 "(.המכרז)להלן: "לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית  LEDמסוג 

 
הפיננסית, סיווג קבלני מתאים,  במכרז נקבעו תנאי סף ביחס למציע, ניסיונו, איתנותו .1.2

 רכישת מסמכי המכרז והגשת ערבות מכרז מתאימה.
 

בנוסף במסגרת המכרז לרבות מסמכי ההבהרות נכתב כי על המציעים להציג את גופי  .1.3
התאורה המוצעים על ידם וכן לצרף אסמכתאות מתאימות לעמידה של גופי התאורה 

ת כי בכל הנוגע לגופי התאורה בתנאי המכרז. העירייה הדגישה במסמך ההבהרו
 כאמור, תהא אפשרות לעירייה להשלמת מסמכים ו/או נתונים נדרשים.

 
המכרז נערך באופן שבו ההצעות במכרז שימצאו תקינות ייבחנו בהיבט הצעות המחיר  .1.4

מחיר ללא מדדים נוספים( כאשר הצעת המחיר במכרז חולקה לארבעה  %100בלבד )
 פרקים כדלקמן:

 
 למשק מחירון

 DLE. 90%החלפת גופי תאורה קיימים בגופי תאורת  – 2פרק 
 5% מערכת בקרה לתאורת רחובות. – 3פרק 
 3% תאורת אצטדיון. – 4פרק 

 2% עבודות נוספות.
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 :ההצעות .2

 

הצעות ומעטפת אומדן  6במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, נמצא כי הוגשו  .2.1
 כדלקמן:

 
 

 הנחה %

אלמור 
חשמל 

התקנות 
 ושירותים 

ח.י. 
פתרונות 
חכמים 
 בע"מ 

קבוצת 
ניסקו 
 בע"מ

מנוליד 
חירות 

מערכות 
 בע"מ 

נדיבי 
)עדן 
אור( 
1994 

 בע"מ 

עמי את 
יגאל 

קבלני 
חשמל 
 בע"מ 

 אומדן

: 2פרק 
החלפת 

גופי תאורה 
 קיימים 

62.20% 38.00% 39.40% 41.88% 35.00% 46.60% 25%  

: 3פרק 
מערכת 
בקרה 

לתאורת 
 רחובות 

30.00% 1.00% 37.00% 10.26% 10.00% 0.00%  20% 

: 4פרק 
תאורת 

 אצטדיון 
12.50% 15.00% 42.00% 10.26% 14.00% 0.00%  18% 

עבודות 
 10%  0.00% 5.00% 5.26% 0.00% 0.00% 3.00% נוספות

 
 

בתנאי הסף המשפטיים ההצעות נבדקו על ידי הח"מ וצוות משרדו בהיבט העמידה  .2.2
ושלמות ההצעות. כן נבדקו ההצעות בהיבטים הטכניים הנוגעים לגופי התאורה 

מ "בע וניהול ייעוץ, ירוקה אנרגיה פ.שהוצעו ולסבירות הצעות המחיר על ידי חברת ג
 אשר ליוותה את העירייה במסגרת המכרז לרבות בשלב עריכתו. 

 
 –ות ההצעה מההיבט המשפטי מצ"בטבלת פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמ

 .1 נספח

 
 :אי עמידה בתנאי הסף –ממצאים  .3

 

 ח.י. פתרונות חכמים בע"מ .3.1

 

 למציע נותרו מספר חוסרים טכניים גם לאחר פניה אליו לביצוע השלמות. .3.1.1

כתנאי סף לאספקה והתקנת מערכת הבקרה למכרז נכתב: " 3.6.1בנספח א' סעיף  .3.1.2
הטכנולוגיה המוצעת מוטמעת ומיושמת ברשות  המציע יהיה מחויב לצרף הוכחה

 ".לפחות בקרים 3,500אחת לפחות בהיקף של 

על אף שלכאורה מדובר בתנאי סף לאספקת המערכת אין זה סביר לבחור בזוכה  .3.1.3
 שמלכתחילה אינו עומד בתנאי כאמור.

 המציע התבקש לספק אסמכתא לנושא אולם אסמכתא כאמור, לא נשלחה. .3.1.4

יע יודע שהצעתו מדורגת אחרונה ולכן לא נענה לביצוע הנחת היסוד היא שהמצ .3.1.5
 השלמות. 
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 מנוליד חירות בע"מ .3.2

 קבע: 3.2.2תנאי הסף שבסעיף  .3.2.1

 

"המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי, 

גופי תאורת חוץ  4,000באספקה והתקנה של לפחות 

LED השנים האחרונות ממועד הגשת  3-במצטבר, ב

 ההצעות"

 

הצהרותיו של המציע העלתה כי הוא אינו עומד במספר גופי התאורה בדיקת  .3.2.2
 הנדרשים בתקופה שנקבעה בתנאי הסף ואף לא צירף המלצות כנדרש.

 

ההמלצה היא לקבוע כי המציע אינו עומד בתנאי הסף למכרז ומשכך הצעתו  .3.2.3
 פסולה.

 
 ( בע"מ1987הצעת אלמור חשמל התקנות ושירותים ) -ערבות מכרז  .4

 

ביחס לערבות הערבות נכתב מכרז המקורית אשר פרסמה העירייה בסעיף בחוברת ה .4.1
 בטעות כדלקמן:

 
 לחוברת: 4בעמוד 

 
  

 לחוברת נכתב: 9בעמוד 
 

 
 

 נכתב: 33בטופס הערבות עצמו בעמוד 
 

 

 

 ( אינו קיים.29.2.22מדובר בטעות סופר של העירייה בחוברת המכרז שכן התאריך ) .4.2

 

ובמסגרת  33העירייה נשאלה במסגרת מסמך ההבהרות שאלה לעניין זה ביחס לעמוד  .4.3
שאלות ותשובות נכתב בקצרה "טעות  50עמודים ומעל  6מסמך הבהרות אשר נפרש על פני 

 ".28/2/2022צ"ל  –סופר 
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אכן ככלל, פגם בערבות כאמור היה מביא לפסילת ההצעה, אולם במקרה דנן שורשו של  .4.4
 טעות במכרז שאין לפקוד אותה על המציע.הפגם נעוץ ב

 

 ואוטומציה בקרב אפקון 2789/20בית המשפט העליון דן במקרה דומה במסגרת ע"א  .4.5
)פורסם בנבו(. שם הודיעה העירייה במסגרת  וביוב מים תאגיד השלישית הבאר' נ"מ בע

 בית המשפט קבע כדלקמן:  –שאלות הבהרה על תיקון בתוקף הערבות 
 

למעלה מן הצורך אוסיף ואעיר כי איני מקבל את טענת אפקון, לפיה היה על "

בטבלת התשובות את התיקון הנוגע  25ארד לזהות ולאתר בתשובה מס' 

 134-לערבות הבנקאית. טבלת התשובות מדברת בעד עצמה: לצד חלק מ

התשובות נכתב "הבקשה נדחית"; לצד אחרות נכתב "הבקשה מתקבלת"; ולצד 

קשה להלום כי תיקון כל כך , נכתב "הסבר". 25כמו תשובה מס'  אחרות,

מהותי, הנוגע לנושא כה משמעותי ורגיש כמו תוקפה של הערבות, "ייבלע" 

בהירות -בין עשרות תשובות. ניסוח קלוקל של תנאי הערבות הבנקאית או אי

בדבר  אפקוןשעלולה להיגרם מהבנת התנאים, עשויים להחריג את הלכת 

 יטיבה.ערבות מ

 

ולהחילה רק בנסיבות בהן הדרישות שהוצבו על ידי עורך המכרז ביחס לתנאי  ....

הערבות היו ברורות, כך שהאשם הבלעדי באי ההתאמה שבין הערבות שנדרשה 

לערבות המיטיבה שניתנה נעוץ במציע. לא זהו מצב הדברים במקרה בו עסקינן, 

 ".ועל כן דין הערעור להידחות
 

אין אפשרות  28.2.22במקרה דנן אין מדובר בערבות מטיבה שכן לאחר יום יודגש כי  .4.6
 לממשה בכל מקרה )כמו יתר ההצעות(.

 

עוד תשומת לב הועדה כי לאור העובדה שמועד תוקף הערבות פג המציעים נדרשו להאריך  .4.7
 את ערבויות המכרז שלהם או להנפיק ערבויות חדשות עם תוקף חדש.

 
ת עמי את יגאל, ניסקו ומנוליד האריכו את הערבויות/הנפיקו חברת אלמור יחד עם חבר

ערבויות חדשות, ליתר המציעים ישנו עוד פרק זמן של יום אחד )עד חמישי( להשלמת 
 הנ"ל. 

 

אשר על כן ולאור ההלכה לעיל אנו סוברים כי אין לפסול את הצעת אלמור בשל הפגם  .4.8
 בערבות המכרז שהגישה.

  



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

5 

 

 
 ניקוד הצעות המחיר: .5

 

 
 

ביחס להצעת המחיר של אלמור, התבקש המשתתף לספק תחשיב והסבר להצעתו.  .5.1
התחשיב וההסבר הועברו לבחינת היועצים המקצועיים אשר ביקשו הבהרות נוספות 

 להצעת המחיר.

 

לשימוע ומתן הסברים ביחס צים המקצועיים, זומן המציע אלמור לאור בקשת היוע .5.2
 להצעת המחיר שלו בפני ועדת המכרזים.

 

 לאחר השימוע תוכל לקבל ועדת המכרזים החלטות ביחס למכרז. .5.3

 
 :( בע"מ1986חשמל התקנות ושירותים ) אלמור שימוע

 
 נכנסים לחדר הישיבות נציגי הקבלן: 

 
 מנכ"ל משותף באלמור. –מר גיא גרשון 
 מנהל בחברת לדיטק. –מר יוסי מירז 

 סמנכ"ל תפעול. –מר אמיר קרקו 
 

מציגה את הנוכחים מטעם ועדת המכרזים,  ,עוה"ד שולמית כהן מנדלמן -היועמ"ש לעירייה: ההער
 נציגי העירייה, היועץ המשפטי למכרז, היועצים המקצועיים למכרז.

 
הנחה, מדובר בשיעור הנחה חריג. ביקשנו הסבר  62.2%הגשתם הצעת מחיר של  2: בפרק רן־יה"ד עו

והועברו לבחינת היועצים המקצועיים. גם לאחר  על ידכם הבכתב ותחשיבים ואלו הוגשו לעיריי
שנות  10מעט חששות בעיקר בהיבט אורך החיים של הפרויקט ) דקבלת התחשיב והפירוט נותרו עו

אחריות( ובהיבט של עלויות ביצוע לגבי חלק מרכיבי ההצעה ועל כך ירחיבו היועצים המקצועיים. 
יע, יכולותיו, פרויקטים וכיו' גם בהתייחסות לאורך החברה/המצאני אבקש שתתחילו בהצגה של 

 .המחיריםחיי הפרויקט לאחר מכן היועץ המקצועי ירחיב לגבי 
 

עובדים, מחזור של  500: אלמור חברה ישראלית ציבורית, נסחרת בתל אביב, מעסיקה גרשון מר
חצי מילארד שקל בשנה, חברה בריאה והנתונים שלה גם מפורסמים. נותנת שירותים לחברות 

% הנחה
אלמור חשמל התקנות 

ושירותים )1986( בע"מ

ח.י. פתרונות חכמים 

בע"מ
קבוצת ניסקו בע"מ

מנוליד חירות מערכות 

בע"מ

נדיבי )עדן אור( 1994 

בע"מ

עמי את יגאל קבלני 

חשמל בע"מ

פרק 2: החלפת גופי תאורה 

קיימים בגופי תאורה לד
62.23839.441.883546.6

9054.9857.0160.6050.6467.43ניקוד פרק 2
פרק 3: מערכת בקרה לתאורת 

רחובות )אופציונלי(
3013710.26100

4.050.145.001.391.350.00ניקוד פרק 3
פרק 4: תאורת אצטדיון 

)אופציונלי(
12.5154210.26140

3.000.00ניקוד פרק 4

3005.2650עבודות נוספות

1.140.000.002.004.750.00ניקוד עבודות נוספות

95.1955.1265.0163.9856.7567.43סה"כ ציוןן
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טחון, אינטל, חברות סלולר, רשויות יגדולות בנושא אנרגיה, חשמל, אנרגיות מתחדשות: משרד הב
 ל, סנו, טבע וכיו'.מקומיות, רכבת ישרא

אנחנו עובדים גם בחו"ל,  מספר חברות בנות שכל אחת מתעסקת בתחומי אנרגיה אחרת.  לאלמור
 יש לנו מפעל לוחות חשמל שלנו, חברת מיזוג אויר שלנו וכיו'.

 
 ...גופים עם עשרות אלפי יחידות עם בקרה ברחבי הארץ: רמת השרון, הרצליה 100,000הקמנו בערך 

 
 ואתם ממשיכים לתת שירותי תחזוקה בפרויקטים האלו?: העו"ד רן־י

 
 : ברוב המקומות הפרויקטים הם כאלו שאנחנו ממשיכים לתת שירותי אחזקה. גרשון מר

 
ברשויות אחרות דומים למחירים  שהצעתם: ואם נוגעים רגע במחיר, האם המחירים עו"ד רן־יה

 שהצעתם כאן?

 
לזכור שעם חלוף השנים ישנה התקדמות טכנולוגית וכפועל  : אנחנו תמיד תחרותיים, צריךגרשון מר

 יוצא יש ירידת מחירים, המוצרים נהיים נפוצים יותר, הדולר גם נתן אפשרות להוריד מחירים.
 

בנוסף נקודתית למכרז שלכם הצטרפנו להזמנת רכש מאד גדולה של חברה שלנו בפולין  :מירז מר
 ניכרת. וזה אפשר לנו להוריד את המחירים בצורה

 
 : איך המגמה העולמית של עליית מחירים, בהיבטים שונים, משפיעה עליכם?עו"ד רן־יה

 
אנחנו מרגישים את זה, במיוחד בפולין בעיקר בגלל המלחמה. סה"כ מדינה שלא רגילה  מר גרשון:

 מחירים. עליותלהתנהלות במסגרת של מלחמה. בארץ יש 
 

 האם זה מתחבר למכרז שלנו?: זה בדיוק החשש, איך או עו"ד רן־יה
 

מחירי ההובלה כבר היו גבוהים במועד הגשת ההצעות למכרז, הם ירדו ושוב עלו לאותה  מר מירז:
מהבחינה הזו אין שינוי. יש בעיה של לוחות זמנים של האספקות בגלל בעיות שנובעות  רמה היום.

 משרשרת אספקה.
 

 באופן מיידי, זה משהו שיש לכם יכולת לבצע? : יש פרויקטים בעירייה שצריכים לצאתעו"ד רן־יה
 

חודשים, ואנחנו  9כמו שאמרנו, אנחנו ביצענו רכישה מוקדמת של חומרי גלם כבר לפני  מר מירז:
גם עושים פרויקטים גדולים ויכולים לקדם פרויקטים שונים בהתאם לצורך גם אם צריך לבצע 

 העברה בין פרויקטים.
 

 כללית לתמחור. : מבקש התייחסותעו"ד רן־יה
 

התבססנו על מחירי ציוד שרכשנו בהזמנת מסגרת מאד גדולה, הרבה יותר מהפרויקט של  מר מירז:
נס ציונה. ההתקנות מבוצעות עם צוותים שלנו, זה מוזיל את ההתקנה. ביצענו התקנות של קרוב 

בארץ שאנחנו  אין מכרז –יחידות, אנחנו מודעים למחירים, אנחנו חברה מאד תחרותית  100,000ל
במחיר, אנחנו יודעים לקנות בזול  םים מבחינת המחיר למקום שלישי לפחות. אנחנו אגרסיבייעמגי

 ואנחנו עומדים אחרי המחיר שלנו.
 

וואט, יכול להיות  80: רציתי בבקשה התייחסות להספק פנס של (ירוקה)אנרגיה בראל  מתןמר 
וואט. בנוסף אני מבקש התייחסות לחיתוך זרועות אני מבקש יותר  150שנרצה פנסים בהספק של 

 .(התייחסות למא"ז דו קוטבי )מציג למשתתף את התחשיב שהוגש על ידו פירוט.
 



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

7 

 

לומן ומאפשר חסכון בחשמל. במקומות  12,000ואט שלנו נותן  80-לגבי ההספקים, ה מר מירז:
גבוהים, אין שינוי דרמטי אנחנו מבינים שצריך יותר נתקין יותר, ההפרשים במחירים הם לא 

ומכירים את התחשיב ולוקחים את הדברים בחשבון. לגבי ההתקנה, ההתקנה שלנו כוללת הכל, 
חיתוך זרועות, כבלים, מאמ"ת וכיו' המחירים שלנו זולים אנחנו קונים בכמויות אדירות ומתקינים 

 מלש"ח בשנה לפחות. 10ף של עשרות אלפי בשנה. אנחנו עושים רכש של רכיבי חשמל בהיק
 החברה, שנים 10 של לתקופה גם המחירים את היטב ומכירים שלנו ההצעה אחרי עומדים אנחנו

 7 בין של אחריות עם פרויקטים הם שלנו הפרויקטים רוב. הזמן כל וגדלה קיימת, 1986 מאז קיימת
 אנחנו עובדים בכל הארץ, מרמת הנגב בדרום ועד קרית שמונה. שנים. 10 –
 

מתקיים דיון יצאו מהחדר  ( בע"מ1986אלמור חשמל התקנות ושירותים )לאחר שנציגי חברת 
פנימי, היועצים המקצועיים מחווים את דעתם ביחס לשימוע והתחשיב שהוצג. בהתבסס על נתונים 

נחה דעתה של ועדת שהוצגו הן ביחס לחברה ואיתנותה כמו גם ביחס לתחשיבים שהציגה וניסיונה 
 המכרזים כי המציע יכול לעמוד אחר הצעתו.

 
 :ותהחלט .6

 
 -עו"ד דוד רן יהת ולהוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצלאור האמור לעיל ובהתאם 

 כדלקמן: למכרז ים המלוויםהמקצועי היועצים -ג.פ אנרגיה ירוקהו היועמ"ש למכרז

 

מחמת  חירות בע"מ מנולידחברת ו "מבע.י פתרונות חכמים חחברת  :שלן הצעתאת  לפסול .א

 אי עמידה בתנאי הסף.

תוקף ערבות המכרז שלו או שלא המציא ערבות חדשה לקבוע כי כל מציע שלא האריך את  .ב

 ויתר על הצעתו במכרז והצעתו פסולה.וכדרישת העירייה מוחזק כמי ש

 הינו פגם מבע" (1987אלמור חשמל התקנות ושירותים ) לקבוע כי הפגם בערבות של חברת .ג

 .שאינו מביא לפסילת ההצעה במכרז בהתאם לחווה"ד המשפטית שהוצגה

שהצעתה הינה בעלת  בע"מ (1987אלמור חשמל התקנות ושירותים ) לקבוע את חברת .ד

תכנעה במסגרת השימוע שנערך כי שזאת לאחר שה ,כזוכה במכרזהניקוד הגבוה ביותר, 

 ולקיימה, לרבות בהיבט הכלכלי. הא יוכל לעמוד מאחורייהצעה אשר ה ההגיש ההמציע

, קבלני חשמל בע"מ את יגאלעמי בנוסף, הוועדה ממליצה לקבוע ככשיר שני את המציעה  .ה

ולאפשר לעירייה להתקשר עימם בהסכם  ,קבוצת ניסקו בע"מוככשיר שלישי את המציעה 

 כל סיבה שהיא.מיבוטל ה לא יצלח או שההסכם עימ רזאת ככל שהפיילוט עם חברת אלמו

 

 הישיבה ננעלה!

 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 

 
 מאשר

 
_______________ 

 רה"ע-שמואל בוקסר
 
 

 9524מש/
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 פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעה מההיבט המשפטי -1נספח 
 

לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

תדפיס נתונים עדכני של  3.1.1
המשתתף בספרי רשם 

רלוונטי לסוג התאגידים ה
 + ההתאגדות של המשתתף

העתק תעודת התאגדות של 
 המשתתף

לא צורף תדפיס  + + +
 + + רשם חברות עדכני

 העתק תעודת עוסק מורשה 3.1.2
+ + + 

+ 
+ + 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  3.1.3
 + + + + לא מולא +

השתתף במפגש מציעים לכל  3.1.4
 אורכו.

המציע יצרף פרוטוקול מפגש 
מציעים חתום ואישור נוכחות 

 בסיור

+ 
חסרות חתימה 

וחותמת המציע על 
 הפרוטוקול

+ 
צורף פרוטוקול 

חותמת חתימה + 
 המציע

צורף פרוטוקול 
חתימה + 

 חותמת המציע

צורף פרוטוקול 
חתימה + 

 חותמת המציע
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 
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התקנות 
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511164907 
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קבלני חשמל 

 בע"מ 
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511567257 

המציע מוסמך מאת יצרן גופי  3.2.1
תאורה אחד לפחות המוצע על 

ידו או מאת נציגו הרשמי בארץ, 
למתן אספקה, שרות, אחריות, 

 חלפים ותמיכה טכנית בארץ. 
להוכחת תנאי זה יצרף המציע 

שמי מאת יצרן כתב הסמכה ר
גופי התאורה עבור מתן שרות, 

אחריות, חלפים ותמיכה 
 טכנית. 

v 
צורף כתב 

הסמכה כנדרש 
מאת 

Shenzhen 
Sinoco 

Lighting 
Technologies 

Co.,Ltd. 

v 
צורף כתב הסמכה 

 כנדרש מאת :
NINGBO 

KANGYAN 
LIGHTING 

ELECTRIC CO., 
LTD. 

וכן מאת חברת  
tondo 

ENLIGHTING 
CONNECTIVITY 

v 
צורף כתב 

ההסמכה כנדרש 
מאת חברת 
EVERLITE 

LED 
LIGHTING 

CO. LIMITED    

לא ברור לבדיקה 
של היועצים 

 קצועייםמה

לא ברור לבדיקה 
של היועצים 

 קצועייםמה

בהתאם לעמדת 
היועצים 

המקצועיים 
מדובר בקבלן 
שהוא יצרן או 

 נציג היצרן

המציע הינו בעל ניסיון קודם  3.2.2
ומוכח, כקבלן ראשי, באספקה 

גופי  4,000והתקנה של לפחות 
 3-במצטבר, ב LEDתאורת חוץ 

השנים האחרונות ממועד הגשת 
 ההצעות.

להוכחת עמידתו בתנאים אלו 
יצרף המציע את המסמכים 

 הבאים:
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ
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רשימת המקומות בהם סיפק  3.2.2.1
 LEDוהתקין גופי תאורת 

כקבלן ראשי, תוך ציון ההיקף 
הכספי של כל פרויקט, שם 

המזמין, סוג ואופי הפרויקט, 
 מקום הביצוע, תקופת הביצוע.

 14בנוסח טופס 

v 
. עיריית 1

 -הרצליה 
גופי  12,748

תאורה כולל 
 20 -תקשורת 
 -מלש"ח

 2017 - 2019 - 
 ברחבי העיר. 

. עיריית 2
 7,800 -עפולה 

גופי תאורה 
כולל תקשורת 

 -מלש"ח 15 -
2017 - 2019 - 

 ברחבי העיר. 
. מ.א. מטה 3

 -בנימין 
גופי  15,000

תאורה כולל 
 17 -תקשורת 

 - 2020-מלש"ח
בישובי  - 2021

 המועצה. 
. עיריית צפת 4

גופי  4,457 -
  -תאורה 

 -מלש"ח  4.5

v 
. מ.א. עמק יזרעאל 1
 -גופי תאורה  9,000 -

  -מלש"ח  10
 היום. - 2019

 -. עיריית אריאל 2
 -גופי תאורה  1,900

 - 2015 -מלש"ח  5
2017. 

 -. מ.א. גוש עציון 3
 -גופי תאורה  3,500

 - 2020 -מלש"ח  4
2021. 

 -סביון  . מ.מ.4
 -גופי תאורה  2,500

 - 2018 -מלש"ח  6
2019. 

 -. עיריית טמרה 5
 -גופי תאורה  2,300

 - 2018 -מלש"ח  3.5
2019 . 

 
. מ.א. לב השרון 1

גופי  6,000 -
 8-כ -תאורה 

  -מלש"ח. 
2019-2020 

. מ.א. גבעת 2
גופי  1,500 -ברנר 

 3.5-כ  -תאורה 
  -מלש"ח. 

2021. 
 

. מ.מ. קריית 3
 1,700 -ון עקר

 2-כ -גופי תאורה 
  -מלש"ח 

2021. 
. עיריית נהריה 4

גופי  7,000 -
 20-כ -תאורה 
  2021 -מלש"ח 

 -. מ.מ. שוהם 5
גופי תאורה  500

 ₪ 500,000 -כ  -
- 2019. 

 4000-לא מגיע ל
גופי תאורה 

שנים  3-בוודאות ב
נספר החל מיום  -

7.12.18 

v 
 732 -. רמת נגב 1

  -גופי תאורה 
 -מלש"ח  1.3-כ

3-4/2019. 
. עיריית פתח 2

 -כ  -תקווה 
גופי  3,200
 3מעל  -תאורה 

  -מלש"ח 
2019 - 2020. 

 -. עיריית יהוד 3
גופי  2,509-כ

  -תאורה
  -מלש"ח  3מעל 

10/2000 - 
7/2021. 

. עיריית נתיבות 4
גופי  588-כ -

  -תאורה
 -מלש"ח  1-כ

4/2021 . 
. עיריית קריית 5

 2,000-כ -מלאכי 
 -כ  -גופי תאורה 

 2019 -מלש"ח  3
- 2021. 

v 
. מ.מ. גבעת 1

גופי  1,800 -זאב 
 4 -תאורה 

 - 2020 -מלש"ח 
2021. 

התייעלות 
אנרגטית ברחבי 

 המועצה.
. עיריית בית 2

גופי  3,000 -שאן 
 9 -תאורה 

 - 2020 -מלש"ח 
2021. 

התייעלות 
אנרגטית ברחבי 

 המועצה. 
 -. עיריית רעננה 3

י גופ 15,000
 20 -תאורה 

 5/2020 -מלש"ח 
- 2021 -  

החלפת פנסים 
 ברחבי העיר. 

 -. מ.מ. גן יבנה 4
גופי  1,000

 6 -תאורה 
 5/2020 -מלש"ח 
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
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 514936038ח.פ. 
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ח.פ. 

510928237 
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2018 - 2019 - 
 ברחבי העיר. 

מ.מ. ירוחם . 5
- 1,968  - 

 מלש"ח.  2.7
2020 - 2021 - 

 ברחבי העיר.

- 2021  
החלפת גופי 

תאורה לד ברחבי 
 המועצה.

. עיריית שפרעם 5
גופי  1,888 -

 -תאורה
  -ש"י  4,936,676

6/2018 - 2019 - 
החלפת תאורה 

 ברחבי העיר
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המלצות בכתב מטעם  3.2.2.2
  3.2.2.1המזמינים כמפורט בס' 

v 
. עיריית 1

 -הרצליה 
צורפה המלצה 

 כנדרש.
. עיריית 2

צורפה  -עפולה 
המלצה 
 כנדרש.

. מ.א. מטה 3
צורפה  -בנימין 

המלצה 
 כנדרש.

. עיריית צפת 4
צורפה  -

המלצה כנדרש 
גופי  3,905)

תאורה והיקף 
 3.3כספי 

 מלש"ח(.
ירוחם . מ.מ. 5

צורפה  -
המלצה 
 כנדרש.

 
 -. מ.מ. סביון 1

צורפה המלצה 
 כנדרש. 

 -עיריית אריאל . 2
בהמלצה כתב 

הממליץ, מנכ"ל 
העירייה, מר אבי 
עזר, כי החברה 
סיפקה לעיריית 

אריאל "במהלך שנת 
" את 2015

השירותים נשוא 
המכרז. מדובר היות 
ומועד הגשת המכרז 

והיה על  2021הינו 
המציע להציג 

 3 -פרויקטים מ
השנים האחרונות 

ממועד הגשת 
ההצעות, המציע 

אינו עומד בסעיף זה 
 לתנאי הסף.

. חכ"ל עמק 3
 -יזרעאל בע"מ 

ניתנה המלצה 
 כנדרש.

לא צורפו המלצות 

. מ.א. לב השרון 1
בהמלצה צוינו  -

גופי  4,641
תאורה בעוד 

המציע הצהיר על 
6,000 . 

. מ.א. גבעת 2
בהמלצה  -ברנר 

לא צוינו היקפי 
הפרויקט )מס' 
גופי תאורה + 
 היקף כספי(. 

. עיריית נהריה 3
נכתב בהמלצה  -

והטבלה 
הייעודית כי 

הפרויקט עודנו 
 מתקיים. 

אישור לא  -ב"ש 
 המלצה

 -קרית אונו 
 המלצה

חסרים המלצות 
 של יתר המזמינים

 
. עיריית פתח 1

אישור  -תקווה 
ל ביצוע ע

העבודות. לא 
 המלצה. 

. עיריית קריית 2
המלצה  -מלאכי 

 כנדרש.
 -. עיריית יהוד 3

 המלצה כנדרש.
 -. רמת נגב 4

 המלצה כנדרש.
גם לאחר 

השלמות ששלח 
המציע במענה 

למכתב השלמות 
לא צורפה  -

המלצה מעיריית 
 נתיבות

v 
. מ.מ. גבעת 1

צורפה  -זאב 
 המלצה כנדרש.

. עיריית בית 2
צורפה  -שאן 

 המלצה כנדרש.
 -. עיריית רעננה 3

צורפה המלצה 
 כנדרש.

. עיריית שפרעם 4
בהמלצה לא  -

צוינה תקופת 
גם  -הביצוע 

לאחר מענה 
 למכתב השלמות

 -. מ.מ. גן יבנה 5
בהמלצה לא 
צוינה תקופת 
 -ביצוע הפרויקט 
גם לאחר מענה 

למכתב השלמות 
 )סעיף  נותר ריק(
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

של של מ.א. גוש 
עציון ושל עיריית 

 טמרה. 
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

המציע או קבלן התקנות  .3.2.3
מטעמו הינו בעל סיווג קבלני 

קווי חשמל )צנרת וכבלים(  270
ומערכות תאורת כבישים 

 לפחות.  4ורחובות קבוצה א'
להוכחת עמידתו בתנאי הסף 

יצרף המציע העתק רישיון 
 בתוקף

 5א  270
סיווג קבלני של קבלן 

 משנה א.א.כ.י
 5א  270

סיווג קבלני של 
קבלן המשנה כהן 

 נימין בע"מב
 4א  270

 5א  270 5א  270 5א  270
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

המציע קשור  3.2.4
בהסכם/התחייבות  חתומה עם 

מהנדס מתכנן תאורה שכיר 
אצל המציע/הקבלן או מתכנן 

של ספק גופי התאורה, בעל 
ניסיון בתכנון תאורת רחובות 

 5-והכנת תכניות תאורה ל
השנים  5-רשויות מקומיות ב

האחרונות ממועד הגשת 
 ההצעות במכרז.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף 
 יצרף המציע:

. הסכם/התחייבות חתומה 1  
מול מהנדס/מתכנן 

תאורה/משרד תכנון תאורה 
לביצוע העבודות נשוא המכרז 

הסכם המותנה או לחלופין 
 בזכייה במכרז.

. פרטי מתכנן התאורה, 2
תעודות, פירוט ניסיון בנוסח 

 .8טופס 

v 
אלכסנדר 
גלפנביין. 

מלאי חש
מהנדס. הוצהר 

שנות  26על 
 ניסיון. 

צורף העתק 
תעודת רישום 

בפנקס 
המהנדסים 

והאדריכלים 
מדור להנדסת 

 חשמל. 
צורף רישיון 

לעסוק בביצוע 
עבודות חשמל 

לערוך כל  -
תכניות חשמל 
ביצע העבודות 
 נשוא המכרז:

. מושב בני 1
 - 2018 -דרום 

2020. 
. עיריית 2

 2019 -אשקלון 
- 2020 . 

. עיריית כפר 3

דוד ארדהיים. 
שנות  30הוצהר על 

 ניסיון.
צורף אישור העסקה 

מאת חברת ח.י. 
פתרונות חכמים על 
העסקתו כמהנדס 
חשמל וכראש מח' 

 : ההנדסה בחברה
תעודת צורף העתק 

רישום בפנקס 
המהנדסים 

והאדריכלים ענף 
הנדסת חשמל מדור 
חשמל. צורף רישיון 

לעסוק בעבודות 
חשמל ולתכנן 

מתקנים במתח נמוך 
אמפר  3x250עד 

 תלת פאזי בתוקף.
. מ.א. עמק יזרעאל 1

- 2019 - 2020. 
 -עיריית אריאל  .2

ר'  - 2017 - 2015
הסבר בס' ההמלצות 

 לעיל.
ל . עיריית אום א3

 - 2020 -פאחם 

v 
שחר שרעבי. 

שנות  9הוצהר על 
 ניסיון

כמהנדס חברת 
 ניסקו בע"מ.

. צורף אישור 1
בדבר התחייבות 
לביצוע העבודות 
נשוא המכרז ע"י 

 + שחר שרעבי
אישור העסקה 
 כמהנדס החברה.

. צורפה תעודת 2
בוגר במדעים 

בהנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה 

מטעם המכללה 
האקדמית 

להנדסה סמי 
שמעון 

SCE העתק+
רישום בפנקס 

המהנדסים 
והאדריכלים 
בענף הנדסת 
חשמל מדור 

רישיון  + חשמל

יוסי בכור הוצהר 
 שנות ניסיון 20על 

הוצג מהנדס 
 חשמל

 מתכנן תאורה?
רשויות בחו"ל  2

 לבדוק

v 
 שני בראל

צורפה תעודת 
מוסמך 

אוניברסיטה 
בהנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה 
מאוניברסיטת 

תל אביב + 
רישיון לעסוק 

ודות בביצוע עב
 חשמל

צורף הסכם 
המותנה בזכייה 
במכרז של חברת 

נדיבי עם שני 
בראל כמהנדסת 
 מתכננת תאורה.
להלן הרשויות 

המקומיות עבורן 
ביצע עבודות 
 נשוא המכרז:

 -. עיריית יהוד 1
2020 - 2021. 

.עיריית נוף 2
 - 2017 -הגליל 

2018. 
עיריית אשקלון  3

v 
אחמד זידאן. 
מהנדס חשמל 
ואלקטרוניקה. 

 11הוצהר על 
 שנות ניסיון. 
צורף העתק 

תעודת רישום 
בפנקס 

המהנדסים 
והאדריכלים ענף 

הנדסת חשמל 
מדור 

אלקטרוניקה+ 
העתק דיפלומה 
בוגר במדעים 

בהנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה 

מהמרכז 
י האוניברסיטא

אריאל 
 שבשומרון.

צורף אישור 
מאת המציע על 

מתן שירותי 
תכנון תאורה 
לחברה באופן 

 .שוטף
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

 - 2019 -יונה 
2020 . 

. מ.א. חוף 4
השרון, כפר 

 - 2020 -נטר 
2021 . 

. מושב בית 5
יצחק מ.א. 

 -עמק חפר 
2021 . 

2021. 
 2018 -. מ.מ. סביון 4

- 2019. 
 -. מ.א. גוש עציון 5

2020 - 2021. 

 מהנדס בתוקף
ביצע עבודות 
 נשוא המכרז: 

. מ.א. לב השרון 1
- 2019. 

 -. מ.מ. שוהם 2
2017. 

רית . מ.מ. ק3
 .2020 -עקרון 

 -. מ.א. ברנר 4
2020. 

. עיריית נהריה 5
- 2021 . 

 היום. - 2017 -
. עיריית 4

 - 2020 -רחובות 
2021. 

מ.א. גליל . 5
 - 2016 -תחתון 

2017. 

ביצע עבודות 
 נשוא המכרז: 

. עיריית בית 1
 .2020 -שאן 

 -. עיריית עכו 2
2019. 

. עיריית שפרעם 3
- 2018. 

 -. מ.מ. כסייפה 4
2017. 

 -. מ.מ. חורה 5
2016 . 
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

המציע הינו בעל אישור מערכת  3.2.5
 איכות מאושרת לתקן 

Iso -9001 - 2008  בתחום
"מערכות תאורה ותחום 

 החשמל". 
להוכחת עמידתו בתנאי הסף 

יצרף המציע העתק אישור 
בתוקף ממכון התקנים או 

ממעבדה אחרת מוסמכת עפ"י 
 דין.

ISO 
9001:2015 

ISO 
14001:2015 

ISO: 
45001:2018 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45000:2018 
ISO 9001:2015 

ISO 
45001:2018 

ISO 9001:2015 

המציע מחויב לעמוד בכל  3.2.6
דרישות הפיילוט בהתאם לפרק 

6 . 
            

המציע הינו בעל מחזור הכנסות  3.3+3.4
-2017מצטבר מינימלי בשנים 

  ₪ 40,000,000של לפחות  2020
 )לא כולל מע"מ( במצטבר. 

להוכחת עמידתו בתנאי הסף 
יצרף המשתתף אישור רו"ח 

 . 3טופס בנוסח 

אישור רו"ח לא  + + +
 + + חתום

  ₪ 150,000ערבות בנקאית בסך  3.5
למסמכי   9טופס בנוסח 

המכרז, בתוקף עד ליום 
28.2.2022 

תאריך כתב 
   + + +   ערבות שגוי

 רכש את מסמכי המכרז 4
+ + + + + + 
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

המציע כי קרא את כל אישור  5.2
מסמכי המכרז וכי הוא מקבל 

עליו את תנאיהם 
וההתחייבויות במסגרתם 

 למסמכי המכרז.  4טופס  בנוסח

+ + + + + + 

 
תצהיר קיום דיני עבודה בנוסח 

 5טופס 

+ 

המציע לא מילא את 
לתצהיר. יש  4סעיף 

לבחור בחלופה הלא 
רלוונטית מבין שתי 

האפשרויות 
המופיעות שם 
 ולמחוק אותה 

המציע לא מילא 
 5-ו 4את סעיפים 

גם  -לתצהיר 
לאחר מענה 

למכתב השלמות 
יש להשלים  -

 כתנאי לזכייה

המציע לא מילא 
  4את סעיף 
 לתצהיר

+ + 

 
 המציעתיאור כללי של  6טופס 

+ + + + + + 
 

 אישור זכויות חתימה 7טופס 
+ + + + + + 

 
 + + + + + + אישור ניהול ספרים 

 
 + + + + + + ניכוי מס במקור

 אישור עו"ד לחתימות 10.4.1
+ + + + + + 

נספח הסכם ההתקשרות בנוסח  10.4.2
 + + + + + + ב'



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

19 

 

לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

כלל מסמכי המכרז לרבות  10.4.3
 + + + + + + מסמכי הבהרות חתומים

 
תצהיר העדר הרשעות בנוסח 

 + + + + + + למסמכי המכרז 10טופס 
 

הצהרה בדבר היעדר קירבה 
לעובד עירייה ו/או מועצה 

למסמכי  11טופס בנוסח 
 המכרז

+ + + 
לא סומנו ולא 

נמחקו האפשרויות 
 2בסעיף 

+ + 

 
תצהיר אי תאום מכרז בנוסח 

 + + + + + + למסמכי המכרז 12טופס 
 

הסכמה/אי הסכמה לחשיפת 
 13טופס  מסמכי המכרז בנוסח

+ + + + + + 

 
מידה בדרישות הצהרה על ע

 + + + + + + 15טכניות לגופי התאורה טופס 
 

הצהרה בדבר העסקת עובדים 
 16טופס זרים בנוסח 

+ 

המציע לא מילא את 
לתצהיר. יש  1סעיף 

למחוק את הסעיף 
הבלתי רלוונטי מבין 

שתי האפשרויות 
 המופיעות שם.

+ + + + 
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לביצוע  40/21מכרז מס'  סעיף
עבודות תכנון, אספקה, התקנה 

ואחריות של מתקני תאורת 
לטובת  LEDרחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

אלמור חשמל 
התקנות 
ושירותים 

 ( בע"מ 1986)
ח.פ. 

511164907 

ח.י. פתרונות חכמים 
 בע"מ 

 514936038ח.פ. 

קבוצת ניסקו 
 בע"מ
ח.פ. 

510928237 

ת מנוליד חירו
 מערכות בע"מ

נדיבי עדן אור 
 ( בע"מ1994)

 512064270ח.פ. 

עמי את יגאל 
קבלני חשמל 

 בע"מ 
ח.פ. 

511567257 

 
הצהרת המציע והצעה כספית 

 + + + + + + למסמכי המכרז 2טופס בנוסח 
 

טבלת מחירי מקסימום בנוסח 
 + + + + + + 2נספח א'

 
מחירון עבודות נוספות בנוסח 

 + + + + + + 3נספח א'
 

מפרט עמידה בדרישות טכניות 
 4נספח א'בנוסח 

באחריות 
הגורמים 

 המקצועיים

באחריות הגורמים 
 המקצועיים

באחריות 
הגורמים 

 המקצועיים

באחריות הגורמים 
 המקצועיים

באחריות 
הגורמים 

 המקצועיים

באחריות 
הגורמים 

  המקצועיים
 1ספח כתב אחריות בנוסח נ

 + + + + + + להסכם
 

נספח א': כתנאי  - 3.1.6סעיף 
סף לאספקה והתקנת מערכת 

הבקרה המציע יהיה מחויב 
הוכחה כי הטכנולוגיה לצרף 

המוצעת מוטמעת ומיושמת 
ברשות אחת לפחות בהיקף של 

 בקרים לפחות. 3,500

לא צורפה אסמכתא  +
לא צורפה  + כנדרש

 + + אסמכתא כנדרש
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