
 עיריית אום אל פחם
 11/2020מכרז מס' 

 התייעלות אנרגטית ותאורה חכמה
 הודעה על פרסום מכרז

 11/2020מכרז פומבי מס’ 
 

ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית ותאורה עיריית אום אל פחם מזמינה בזאת הצעות מחיר ל
ם על עמודי תאורה והתקנת  LEDגופי תאורת רחוב מסוג  3,200 -אספקה של כהכוללת  חכמה

לאורך  לפרויקט ומתן שירותי תחזוקה ,כולל התקנת והפעלת מערכת שליטה ובקרה העירברחבי 
 תקופת האחריות והשירות כמפורט במסמכי המכרז. 

 ₪ במזומן  שלא יוחזרו. 2500ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 

 תנאי המכרז:

ספק גופי תאורה אשר מעסיק קבלן חשמל העומד בדרישות המכרז  או על המציע להיות  .1
  כפי שנדרש במכרז.  3א 270ו  1א 160קבלן חשמל בעל סיווג קבלני 

תאורת רחובות  על המציע או גוף שהמציע התקשר עמו להיות בעל ניסיון בתחום .2
 באתרי רשות מקומית.  ומערכות בקרה

ניהול חשבונות מס הכנסה ומס ערך מוסף בתוקף,  על המציע לצרף להצעתו אישור על  .3
 ניכוי  מס  במקור בתוקף.

ל המציע לצרף להצעתו  ערבות בנקאית משוכה לפקודת עיריית אום אל פחם של בנק ע .4
 .₪15.11.2020 ובתוקף עד   300,000סחיר בישראל בגובה 

ימה על ל המציע למסור את כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים על ידו לרבות חתע .5
החוזה וכתב הכמויות. כמו כן יש להכניס את המעטפה לתא המכרזים ללא שום אמצעי 

 זיהוי למעטפה.
המכרז  יתבסס בחלקו על שיטת ההנחה ממחיר  אומדן, כאשר המחיר באומדן יהא מחיר  .6

כל סעיפים המוגדרים כסעיף  מרבי וההנחה הינה כללית וחלה על כל סעיף וסעיף באומדן
 לא לסיכום.

המציעים יגישו את הצעותיהם, ימלאו את המפרט המצורף ויחתמו על החוזה המצורף,  .7
בשעה  29/07/2020וזאת במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 

. יש להגיש את חוברת המכרז במקור בתיבת המכרזים בניין העירייה החדש 14:00
 .ועד פתיחת המכרז העירייה תשלח הודעה למשתתפים על מוהעתק נוסף. 

חוברת המכרז בשני עותקים, וירשם על  סגורהמעטפת ההצעה תכלול בתוכה מעטפה  .8
", מעטפת הצעת המחיר התייעלות אנרגטית ותאורה חכמה 11/2020מכרז מס' המעטפה "

 תפתח רק לאחר עמידה בכל תנאי הסף.
.  הפגישה  והיציאה  10:00בשעה  07/07/2020 חובה( יתקיים ביוםלא סיור  המציעים ) .9

 יהיו  ממשרדי  העירייה. 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או  .10

להקטין את היקפו ו/או לפצל את הזכייה במכרז בין כמה מציעים ו/או לבצע את  
תאם העבודות ו/או חלק מהן בשלבים נפרדים ועצמאיים. זאת, מכל סיבה שהיא, בה

לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, הן לפני הביצוע והן במהלכו. למציע לא תהיה זכות 
 פיצוי כלשהיא בגין כך.

 אין העירייה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת. .11
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז  ניתן להעביר בכתב  עד ליום  .12

יש לשלוח   engs.com-Maysara@delta לכתובת הדוא"ל:  0013:בשעה  14/07/2020
בלבד. באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם  WORDשאלות בקובץ 

 במועד. שאלות שתימסרנה לאחר המועד לא תענינה.
 בחומר המכרז.  הלצפיי .13
 . 1 בנספח הלצפיי .14
 . 2 בנספח הלצפיי .15

 
 
 

 בכבוד רב,
 ד"ר סמיר מחאמיד
 ראש העיר
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