מכרז 13/2020
רכישת שערים קונזולים

שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע306006 - 1 -.
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מסמך א'
מועצה אזורית גולן
מכרז פומבי מס' 13/2020
רכישת שערים קונזולים
הזמנה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"( ,מזמינה בזאת הצעות לרכישת  2שערים קונזולים,
ביסוסם והתקנתם )להלן" :המכרז" ו"השערים" לפי העניין( ,והכל כמפורט להלן במסמך
ההזמנה להציע הצעות ,ובהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף כנספח ב' להסכם  -מסמך ג'
למכרז.
.1

.2

כללי-נשוא המכרז
א.

נשוא המכרז הינו אספקת  2שערים קונזולים מסוג חד כנפי ,מונעים על ידי מנוע
חשמלי ומופעלים מרחוק )להלן " -השערים"( ,להתקנה בכניסה לישובים נטור
ויונתן )להלן – "הישובים"(.

ב.

מובהר כי ההצעה המוגשת למכרז תכלול את כל העבודות הכרוכות באספקת
השערים ,ביסוסם והתקנתם בישובים.

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד " מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות.
נספח א'  -ערבות בנקאית למכרז.
מסמך ב'  -הצעת המציע.
מסמך ג'  -הסכם רכישת שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם נספחיו:
נספח א'  -נוסח ערבות ביצוע.
נספח ב' -מפרט טכני וכתב כמויות.
נספח ג' -נספח ביטוח.

.3

תנאי השתתפות
יחיד או תאגיד העונים בעצמם על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות במכרז:
א.

יצרן מוכר ומנוסה של שערים ,בעל מפעל בו שיטות יצור מתקדמות ומערכת
בקרת איכות;

ב.

בעל ניסיון בהתקנת שערים העונים על הדרישות הטכניות של פיקוד העורף,
כמפורט במפרט הטכני ובכתב הכמויות המצ"ב כנספח ב' להסכם ההתקשרות
)להלן "המפרט הטכני"(;

ג.

ביכולתו לייצר את השערים ,לספקם לאתרים הנדרשים על כל מרכיביהם
ולהתקינם ,הכל בהתאם לתנאי המפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה
הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה )"הספר הכחול"(
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במהדורתו האחרונה ובהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' להסכם
ההתקשרות.

.4

ד.

בעל מלאי זמין של חלקי חילוף ,אביזרים וחומרים הנדרשים לתחזוקת השערים
במהלך תקופת האחריות.

ה.

בעל ניסיון במתן שירות טכני ושירות תיקונים לשערים.

ו.

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( ,התשל"ו.1976 -

המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים הנאמנים למקור הבאים:
א.

כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז
ותיאורו ,אשר תכלול את הצעת המציע על גבי טופס הצעת המציע )מסמך ב'( ,חתום
ע"י המציע וכן את המסמכים הבאים:
)(1

אישור פקיד שומה או רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס(,
התשל"ו.1976-

)(2

מציע שהינו תאגיד -

)(3

ב.
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)א(

המצאת תעודת רישום של התאגיד.

)ב(

אישור עו"ד של התאגיד ,על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים
לחתום בשם התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י
המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

המסמכים הטכניים הבאים ,כמפורט במפרט הטכני )נספח ב' להסכם –
מסמך ג'(:
)א(

מפרט טכני ותוכניות ייצור עקרוניות עבור השערים.

)ב(

מסמך חישוב עומסים ושקיעה עבור כל מרכיבי השערים,
מאושר וחתום על ידי קונסטרוקטור

)ג(

תכניות הרכבה לשערים.

)ד(

תכנית חשמל ופיקוד ,לרבות אינטרקום.

)ה(

תכנית לעבודות הכנה ,בינוי וחשמל.

)ו(

פירוט אביזרי הפרזול

)ז (

תכנית יציקת בטון לשער על כל מרכיביו.

)(4

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  6להלן.

)(5

המציע יצרף להצעתו מסמכים התומכים בכך שהוא עומד בתנאי הסף
המפורטים בסעיפים ) 3א()-ג() ,ה(.

כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.

4
ג.

.5

כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקונים ו/או
עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

הגשת ההצעות
א.

הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס הצעת המחיר ,המצורף כמסמך ב' למסמכי
המכרז ,ב 2 -עותקים חתומים על ידי המציע.
ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה הנוקבת באחוז הנחה מסך של ₪ 120,510
כולל מע"מ ,המהווה את מחיר הבסיס ל 2 -השערים גם יחד.

ב.

על המציע לציין על גבי טופס ההצעה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז את
אחוז ההנחה אותה הוא מבקש לתת וכן את סכום ההצעה הכולל לאחר ההנחה
עבור שני השערים גם יחד ,ולמילוי מלא של כלל התחייבויות המציע לפי ההסכם.

ג.

המחיר המוצע לאחר ההנחה הינו עבור  2השערים גם יחד ,כולל אספקתם
והתקנתם בישובים ותקופת אחריות של שנתיים והוא יינתן עבור ביצוע מלא
ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז) .להלן –
"התמורה"(.

ד.

לצורך בחינת ההצעות תשווה המועצה את אחוז ההנחה כפי שיינתן על-ידי כל
מציע.

ה.

אין לנקוב בתוספת על מחיר הבסיס .הצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה
להביא לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של  ,0%הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.

ו.

יובהר כי תשלום התמורה לפי הסכם ההתקשרות מבוצע על ידי משרד הביטחון
באמצעות המועצה וכי המועצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה למציע רק
אחרי שקיבלה את סכום התמורה מאת משרד הביטחון.

ז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות
תמורת  300ש"ח שלא יוחזרו מכל סיבה.

ח.

שאלות הבהרה
)(1

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני
 .rechesh@megolan.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת
שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון .04-6969759
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה
דבר מה לא מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב
לשאלות הבהרה.

)(3

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום רביעי ,טו' אב תש"פ,
 5.8.2020בשעה  12:00כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא
תיענה.

)(2

ט.
י.
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תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יישלחו למציעים שרכשו את
)(4
מסמכי המכרז באמצעות פקסימיליה או דוא"ל.
אין המועצה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים שניתנו בעל-פה,
)(5
ואלה לא יחייבוה.
את ההצעות יש להגיש עד ליום חמישי ,כג' אב תש"פ  13.8.2020 ,בשעה 14:30
במסירה אישית ידנית לתיבת המכרזים בלשכת המועצה.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל ,תיפסל על הסף ולא תובא
לדיון.

5
.6

.7

.8

ערבות בנקאית למכרז
א.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד
המחירים לצרכן בסך של ) ₪ 3,000ובמילים :שלושת אלפים שקלים חדשים(.

ב.

הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית גולן ותהא תקפה עד
ליום חמישי ,יח' חשוון תשפ"א 5.11.2020 ,לפי הנוסח המצורף כנספח א'
להזמנה להציע הצעות .המועצה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון
לתוקפה של הערבות ,ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני
המועד האחרון לתוקף הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות בנקאית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.

ד.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  60ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

ה.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
סרב המציע ,שהצעתו נתקבלה ,להמציא את המסמכים ו/או
)(1
האישורים הנדרשים מן הזוכה במכרז בתוך התקופה שנקבעה לכך על-
ידי המועצה.
במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו
)(2
מדויק.
המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
)(3

חובת הזוכה במכרז
זכתה הצעתו של המציע להלן") -הזוכה" ( יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:
א.

להמציא למועצה "אישור קיום ביטוחים" וערבות ביצוע ,וכן את יתר המסמכים
והאישורים הנדרשים לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז( וכן לבצע את כל
הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה ,הכל תוך  7ימים
מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז או במועד אחר כפי שתחליט
המועצה.

ב.

לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק  7א לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל
את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור בסעיף 6
לעיל.

ג.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק ,עקב אי
קיום ההתחייבות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

ד.

אין באמור בס"ק  7ב' לעיל ,לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא
עקב מחדלו הנ"ל או לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה
עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

קביעת ההצעה המומלצת כזוכה
לאחר בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף ,וביחס להצעה שעמדה בתנאי הסף בלבד ,תומלץ
ההצעה ששיעור ההנחה הנקוב בה הינו הגבוה ביותר )שהתמורה המוצעת לפיה הינה הזולה
ביותר(.

.9

הערות כלליות
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א.

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר ועניין ,גם בלשון נקבה.

ב.

שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.

6
ג.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז
)למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית ,מטעם
זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן
את הצעתו .בכל מקרה )גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים.

ד.

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה להזמנה
להציע הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-
ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו .אין באמור
כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל מנימוקים סבירים.

ה.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ו/או
לבקש הבהרות ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.

לא ניתן להכריע בין שני מציעים או יותר שהינם הזולים ביותר )לפי שיקול דעתה
של המועצה לפי כלל השיקולים המפורטים לעיל( כי אז תהא המועצה רשאים
לערוך הגרלה בין מציעים אלה .מציעים אלה יקבלו הודעה על מועד ההגרלה,
ויהיו רשאים להיות נוכחים בה.

ז.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

ח.

הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין
הצדדים.

ט.

י.

)(1

המציע מצהיר שהסכם זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל
התקציב המתאים לכך על ידי משרד הבטחון ,וביחס לכל חלק יחסי
בביצוע העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד;

)(2

היה ותקציב כזה לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או התקבל בשלבים,
תהא המועצה רשאית להודיע למציע ,בכל שלב שהוא של העבודה
)לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על זוכה ו/או טרם תחילת
ההתקשרות עם הזוכה במכרז( ,על ביטול ההתקשרות ו/או דחיית
ביצוע העבודה ,כולה או חלקה ,ו/או ביצועה בשלבים ובמועדים שתקבע
המועצה ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל שהיא
כלפי המועצה בהן תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים כאמור,
זולת בגין אותו חלק מן העבודה ,ככל שהתבצע ,שביצועו הוסכם בין
הצדדים.

)(3

המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו תערך התקשרות עם הזוכה ו/או
תערך התקשרות ביחס לחלק מן העבודה ו/או ההתקשרות תבוצע
בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה מפאת הסיבות הנ"ל ,כולן או
מקצתן.

)(4

למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה
בנסיבות כאמור.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות
כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר
יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים
כלשהם .כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או
הפסקת הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי המועצה עקב כך.

יא .בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל
מין וסוג.
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יב .המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.
יג.

תנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי"ח  , 1958 -ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין
הוראות התוספת השניה ,יגברו ויקבעו הוראות התוספת השניה.

בכבוד רב
___________________
חיים רוקח ראש מועצה
מועצה אזורית גולן
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