
 
 

 מכרז מס' 4/2022 לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות חשמל סולאריות

 כללי       
לאספקה, התקנה  הצעות( מזמינה בזה "החברה"( בע"מ )להלן: 2003מי נתניה ) .1

 "(.  העבודות: "להלן) ואחזקת מערכות חשמל סולאריות
 
, שיינתן ודותהעב תחילת בצו הנקוב המועד מןחודשים  5 הינו העבודות ביצוע משך .2

 .המכרז במסמכי וכמפורט

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרטים  .3
 המיוחדים.  

 תנאי סף להשתתפות במכרז

 בכל התנאים המצטבריםרשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז 
 המפורטים להלן:

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הקבלנים על פי הרשום בפנקס רשם מציע,  א.

)חשמלאות  160לפחות בענף  1-אותקנותיו, בעל סיווג כספי  1969-בנאיות, תשכ"ט

 וכן)קווי חשמל, צנרת וכבלים(  270לפחות בענף  1-בעל סיווג כספי א' וכןותקשורת( 

פוטו )מתקני אנרגיה סולארית ותאים  191לפחות בענף  1-בעל סיווג כספי א

 .וולטאים(

יחידות של עמודים עם מערכת  30של לפחות ניסיון בהתקנה  מציע, שהינו בעל ב.

  .סולארית בשלוש השנים האחרונות

 מציע, אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  ג.

  .מציע אשר השתתף במפגש המציעים ד.

, במכרז הנדרשים הנתונים או המסמכים וכל, בלבד אחת משפטית ישות ידי על תוגש משתתף הצעת
 .בלבד במכרז המשתתף שם על יהיו, הבנקאית והערבות הניסיון, השאר בין, כולל

 
 קבלת מסמכי המכרז

 לקבל ניתן המכרז ממסמכי עותק.  החברה במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן, בקשה לפי
 אשר מציע כל על. 1 קומה", אריאל בית, "הצורן' רח פינת 3 המחשב' שברח, החברה במשרדי
 ולהשאיר, החברה ממזכירות, לעיל כאמור המכרז ממסמכי עותק לקבל במכרז להשתתף בכוונתו

 .ל"הנ העותק קבלת במועד החברה במזכירות המלאים פרטיו את
 

 ערבות
ארבעים )₪  40,000)אוטונומית( בסכום של  המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית

בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת המזמין להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, ₪(,  אלף
 חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. 

 

  מפגש מציעים
 

. נקודת המפגש: משרדי החברה ברח' המחשב 11:30בשעה  23.5.2022ביום ייערך מפגש מציעים 
  , אזה"ת החדש, נתניה.3

 
  ה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.ההשתתפות במפגש המציעים הינ



 
 

 שאלות הבהרה

 פקס באמצעות וזאת, 12:00 בשעה 2.6.2022 ליום עד, לחברה בכתב הבהרה שאלות להפנות ניתן

 .paula.p@mei-netanya.co.il ל"בדוא או 077-4703072' מס

 
 

 14:00, שעה 20229.6.המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 

 תתקיים, שההצעות פתיחת בישיבת נוכחים להיות רשאים למכרז הצעה גישושה משתתפים
   .החברה במשרדי 14:15 בשעה 9.6.2022 ביום

 
 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 ניתן לראות את פרטי מודעות המכרזים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
netanya.co.il-www.mei 

 
 
 

 שחר חילאוי, מנכ"ל

http://www.mei-netanya.co.il/

