
 המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ -הספארי 

 וולטאי-מכרז לביצוע פרויקט סולארי פוטו

 כללי .1

"( מזמין המזמין" ו/או "הספאריבע"מ )להלן: ", ע"ש ישראל פלד, המרכז הזואולוגי ר"ג .1.1
באמצעות הקמת מתקנים , וולטאי-פרויקט סולארי פוטומחיר לביצוע  הצעותבזאת 

הכולל: תכנון,  ,לתנאי המכרז' אנספח שבבעלותו, כמפורט במבנים  ותגגגבי על  סולאריים,
", העבודות"-ו", המתקנים", "הפרוייקטאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה )להלן: "

ובהתאם למידע שיימסר , על נספחיהם, במסמכי המכרזמפורט בהתאמה(, הכל על פי ה
 בסיור המציעים. 

הזוכה במכרז יתקשר עם המזמין בהסכם הקמה ובהסכם תחזוקה ביחס למתקנים,  .1.1
 .וחלק בלתי נפרד מתנאי יםהמהוומכרז, הלתנאי  פיםהמצור יםבנוסח

(, Tern Key Projectע" מלא )ההתקשרות לביצוע הפרויקט הינה בשיטת "תכנון ביצו .1.1
יהיה אחראי, בין היתר, לביצוע כלל הפעולות הדרושות , כאשר במסגרת זו הזוכה במכרז

מערכת לרשת הלצורך תכנון המערכת, רכש כל רכיבי המערכת, וכל הנדרש לחיבור 
לרבות אחריות על המערכת, מסירה של המערכת על כל מרכיביה, תפעולה , החשמל

  ותחזוקתה. 

 במכרז תנאי סף להשתתפות .1

I - תנאי סף מקצועיים 

של  המציע ביצע, כקבלן ראשי, תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה 1017-1010במהלך השנים  .1.1
 10, מתוכם לפחות KWp 5000מינימלי של  פוטו וולטאיים, בהיקף מצטברמתקנים 

סולאריות  מערכות 5ומתוכם לפחות , כל אחד KWp 100מינמאלי של מתקנים בהספק 
 (. עובר לפרסום המכרז ותבשנתיים האחרונ, גגות מוסדות ציבורייםשהוקמו על גבי 

על ידי מהנדס פוטו וולטאיות, למציע יכולת תכנון והפקת תוכניות עבודה להתקנת מערכות  .1.1
מטעם מובהר כי המהנדס . 1017-1010בתכנון מערכות סולאריות בשנים  בעל ניסיון ,חשמל

התוכניות  ,כל המסמכיםעל ובכלל זה  ,יחתום על כלל עבודות החשמל והתכניות הנדרשותהמציע 
לחיבור  והאישורים הנדרשים לצורך תיאום טכני מול חח״י, בדיקת המערכות וקבלת אישור

 מהכלל.  המערכות מול חח״י, ולצורך ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה ובהסכם ללא יוצא

 . יסופקו על ידי המציע עומדות בדרישות המפורטות במפרט הטכנישהמערכות המוצעות  .1.1

II - תנאי סף פיננסיים 

זאת , 1019-1010)לא כולל מע"מ(, בשנים ₪ מליון  10למציע מחזור כספי שנתי, של לפחות  .1.2
 . 1010-ו 1019המציע לשנים  פי הדו"חות הכספיים המבוקרים של-על

לא רשומה הערת "עסק חי" או  1010-ו 1019בדו"ח הכספי המבוקר של המציע לשנים  .1.5
הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של עסק חי", או כל " אזהרת
 .ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו המציע

III - תנאי סף נוספים 

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .1.2

 .כנדרש לפי תנאי המכרזהמציע צירף להצעתו ערבות בנקאית,  .1.7

 המציע צירף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לפי תנאי המכרז. .1.2

 מסמכי המכרז רכישת .1

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית, או בקופות הספארי, החל מיום  .1.1
ש"ח, בצירוף מע"מ, שישולמו באמצעות כרטיס אשראי או המחאה  750תמורת  15.2.1011

שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הספארי, שלא יוחזרו בכל מקרה. 
 . (sharon@safari.co.il :שר עם גב' שרון קאופמן בדוא"ל)לפרטים נוספים ניתן ליצור ק

עותק ממסמכי המכרז יישלח בדוא"ל לעיון המבקשים קודם לרכישתם ללא תשלום,  .1.1
 .sharon@safari.co.il -במענה לפנייה שתישלח ל
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 סיור מציעים ושאלות הבהרה .2

. הספארימשרדי היציאה לסיור מ .11:00בשעה  19.2.1011ביום  מציעים ייערך יורס .2.1
כל  .במכרז תנאי מקדמי להגשת הצעה, ומהווה בסיור המציעים הינה חובה ההשתתפות

 שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המידע

 אך ורק ,והבהרותשאלות לגב' שרון קאופמן בלפנות יהיה יתן סיור המציעים, נ לאחר .2.1
. תשובות לשאלות שתגענה כאמור, עד ולא יאוחר sharon@safari.co.ilבדוא"ל: בכתב, 
, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, תישלחנה בכתב לכל 12:00בשעה  2.7.1011מיום 

, 12:00בשעה  11.7.1011ם רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, עד ליו
 ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 מועד ומקום הגשת ההצעות .5

, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים במסירה אישית הצעות למכרז יש להגשי .5.1
באמצעות משלוח קובץ חתום וסרוק בדוא"ל לתיבת  או, במשרדי הספארישנמצאת 
על גבי  ,11:00 בשעה, 10.7.1011 לא יאוחר מיום, וזאת michrazim@safari.co.ilהדוא"ל: 

המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי יתר כל  בצירוףמכרז, ה טופס ההצעה המצורף לתנאי
 המכרז.

אישור בכתב בדבר  -באחריותו  –מציע אשר יגיש הצעתו בדוא"ל, כאמור לעיל, נדרש לקבל 
 קבלת ההצעה על ידי הספארי, באמצעות במייל חוזר.

מציע  .במשרדי הספארי 11:10 שעה, ב10.7.1011ביום ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים  .5.1
 .הגיש הצעתו, יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות אשר

 כלשהי.המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה  .5.1

 
 

 אורן בן יוסף, מנכ"ל

 המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ
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