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 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 

 המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 1/2021מכרז פומבי מספר 

 לרכישת חשמל פרטי 

 יח"פים

 
 

הכרמל  )להלן: "המרכז"( מעוניין בקבלת הצעות וזאת בהתאם  מעלהלבריאות הנפש הרפואי המרכז 

 לתנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

 תנאי סף  להשתתפות במכרז. 1
שגיאה! מקור יובהר כי על המציע הזוכה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתנאי הסף בסעיף  .1.1

להלן, במשך כל תקופת ההתקשרות וכי הפרה של דרישה זו תהווה הפרה  ההפניה לא נמצא.

 יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם. 

 מכרז זה מיועד למציעים העומדים בכל התנאים הבאים, באופן מצטבר, שיפורטו להלן:   .1.2

 תנאי סף כלליים .1.2.1

  המציע הינו תאגיד רשום, אשר התאגד כדין בישראל  .1.2.1.1

  על המציע לצרף תעודת התאגדות. -להוכחת תנאי סף זה 

 .מבוטל .1.2.1.2

על המציע לצרף אישור בתוקף חתום על ידי רו"ח על ניהול פנקסי  .1.2.1.3

, 1976 –חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  . 3בטופס מס' על פי הנוסח 

ציע להגיש תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בהתאם לנוסח על המ .1.2.1.4

בדבר תשלום שכר מינימום לעובדים ועל העסקת  4כטופס מס' המצורף 

  עובדים זרים כדין.

על המציע להגיש תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בהתאם לנוסח  .1.2.1.5

 היעדר ניגוד עניינים. בדבר 8כטופס מס' המצורף 

 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרההמציע להגיש תצהיר חתום   על  .1.2.1.6

 .9כטופס מס' בהתאם לנוסח המצורף  .1.2.1.7

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים  .1.2.1.8

, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו 1992 –תשנ"ב 

 –ם, התשנ"ב ב' לחוק חובת המכרזי2אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף 

1992. 
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 . 10בטופס מס' על פי הנוסח  במכרז הצעות לתאם לא מתחייב המציע .1.2.1.9

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות את מקיים המציע .1.2.1.10

 .21בטופס מס' על פי הנוסח מוגבלות 

  .11בטופס מס' על פי הנוסח  .חי כגוף המציע של לקיומו חשש אין .1.2.1.11

 

 
להתקיים כולם ובמצטבר במציע במועד הגשת  תנאי סף מקצועיים הנדרשים .1.2.2

 ההצעות 

 המציע הינו: 

, נכון , המחזיק2005יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל, תשס"ה  .1.2.2.1

רישיון קבוע לייצור חשמל למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ב

 .מגה וואט 30 -יפחת מ בהיקף ייצור כולל שלא

או  2019בדצמבר  31נכון ליום ₪ מיליון  20בעל הון עצמי של לפחות  .1.2.2.2

2020 

ובה יכלול  6מס'  טופסיצרף המציע את  1.2.2להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 את הפרטים הבאים: 

תנאים/הגבלות ברישיון, תקופת הרישיון,  ,רישיון האספקה פרטים בעניין .א

  .בדגש על תוקף הרישיון )דף ראשון ואחרון( העתק הרישיון

 בנוסח –אישור רו"ח מבקר של החברה בדבר היותה בעלת ההון העצמי הנדרש  .ב

 'א6טופס 

 המציע שרלוונטי להוכחת האמור.כל פרט נוסף לפי שיקול דעתו של  .ג

 קבלת מסמכי המכרז .2

של ללא תשלום, באתר  4/6/2021 מתאריךהחל  להורידאת חוברת המכרז ניתן יהיה  .2.1

  : בכתובתמנהל הרכש הממשלתי, 

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER 

  -כמו כן באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לבריאות הנמפש מעלה הכרמל 

med.org.il-http://www.tiratcarmel/. 

 מנהלה:

  זה, הוא : מר יניב בן  מכרזוהבירורים ביחס לנציג המשרד, אליו יש להפנות אל כל השאלות
 או באמצעות המייל :  04-8559212סגן, מנהלת אדמיניסטרטיבית, בטלפון :  - דוד

   david@psmh.health.gov.il-yaniv.ben   

  12:00בשעה:  17/6/2021 שאלות יתקבלו עד לתאריך:             
 .050-6265126או  04-8559212יש לוודא הגעת השאלות למייל טלפונית במס' : 
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 הגשת ההצעות

בלבד  211/20מס' את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז 

"( ועד הקובעהמ" –להלן ) 0021:שעה  עד ה 29/6/2021 ליוםעד   וללא סימני זיהוי

בתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, בצמוד למשרדה של המנהלת האדמיניסטרטיבית 

 קומה א' בניין הנהלה.

 אין לציין את שם השולח על המעטפה.

 .הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו

ובמידה ותהיה סתירה  ות ותנאי הסף המחייבים הם אך ורק הנמצאים במסמכי המכרז,ישהדר,הנוסח 
 . ודעה זו לבין הנוסח של מסמכי המכרז,הנוסח המחייב יהיה רק לפי מסמכי המכרזבין נוסח ה
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