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 :לכבוד
קציןהרכבשלהעירייה–מרמאירסבג


19-2212299בפקס:
19-2212991טל:

 
 ,.נ.א



 אספקה והתקנה של מנוף לגזם ולטמוניםל 1102/11 בעניין מכרז פומבישאלות הבהרה הנדון:

 דרישה סעיף עמוד #
 .093 .0 צוינו לא בשגגה כי קבעהדרישות החוקיות נראה שאותם

 .והדרישותהסטנדרטיותלמכרזיםמסוגזההמחוקק
תעודות שבעל מי רק התחבורה, משרד דרישות לפי

 יוכל ומתאימות, משאית, על מנוף לבנות\להתקין יוכל או
ולהתקינו.נהאולבנותמתקןרכי\מכולהולהתקינהו


נבקששיתווספוהתנאיםהמוקדמיםלהשתתפות:לפיכך, .9

רשומה 9.0 שותפות או ישראל תושב יחיד שהינו ישראלי מציע
תאגיד: שהוא למציע בישראל. הרשום תאגיד או בישראל
צילוםתעודתרישוםהתאגידותדפיסמעודכןמרשםהחברות.

 הואיחיד:צילוםתעודתזהות.שלמציע
 אסמכתאלהיותושלהמציעעוסקמורשה. 9.9
ה 9.3 כי המעידה יאסמכתא הינו במכרז ארגזמשתתף של צרן

ו במכרז ידו על המוצעים הרכינה ומתקן ספק\הרכינה או
אומתקןהרכינההמוצעים\מורשהמטעםיצרןארגזהרכינהו

 עלידובמכרז.
המשתתףבמכרזבעלרישיוןתקףעלשמואסמכתאהמעידהכי 9.2

ו מוצרים\לייצור על הפיקוח צו ע"פ תעבורה במוצרי סחר או
0293–ריתעבורהוהסחרבהם(התשמ"גושירותים)ייצורמוצ

 )יו"ש בהם וסחר תעבורה מוצרי יצור בדבר צו (0022או
התשמ"ו.הרישיוןיכלולאתמקצועותהעיסוקנשואהמכרזלפי

 הנחיותמשרדהתחבורה.
ה 9.9 אסמכתאהמעידהכי  תחתפיקוחשלעובדמשתתףבמכרז

מעבדתרכבמורשיתבמקצועותעיסוקנשואהמכרזוזאתלפי
 הנחיותמשרדהתחבורה.

ה 9.2 כי המעידה אסמכתא מסוגממשתתף איכות מערכת נהל
2110ISO. 

יש 9.2 למשתתף כי לצורךאסמכתאהמעידה עסק לניהול רישיון
אאוכל-19-12ג'/01-02/01.02/ב01.02ביצועהעבודותכגוןא

או0229-ריטרלבנטיאחר,עלפיחוקרישויעסקיםתשכ"הפ
אוכלצו0229-צורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(התשנ"ה

רלוונטיאחר.
 9.9 כי במכרזהאסמכתאהמעידה משתתף מוכחהוא ניסיון בעל

 לפחות של והרכבה 9באספקה מנוףיהי\רכינהמרכבי עם בר
,9102בכלאחתמהשנים,דהארגזגזם,המורכביםעלשיל/אוו

.9109-ו9102
למכרז9המסמכיםהנזכריםבסעיףנראהכיבשגגהלאצוינו .033 .9

 .ישלהוסיף.שישלצרפםעלפיהוראותהמכרזכתנאיסף
המציע .9 שם על המכרז רכישת על אישור להוסיף נדרש בנוסף,

בצירוףקבלהעלרכישתהמכרז.
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9 .3


 טובין לרכישת להצעות העדפה העדפהתינתןניתנהלדאבוננו,לא2
 זההוראות ובכלל ,לדין בהתאם עזה עוטף ומאזור הארץ מתוצרת
נבקש.0229 -ה"התשנ)הארץ תוצרת העדפת(המכרזים חובת תקנות

כם,צירפנונוסחמקובלבהמשךתיולהוסיפםכנדרשבדין.לנוח
למכתביזה.

.ההתחייבותלמועדהביצועאמורהלהיותמרגעקבלתהמשאית0(0)ב()900 .2
לאניתןלבצעאתההתקנהעדלשחרורהמשאיתבידיהמציע)שכן

שלהציוד(.לפיכך,נדרשלהחליףאתהמילים"מחתימתההסכם"
למילים"מקבלתהמשאיתשלהעירייה".

.ישלהגדיראתהמשאיתשלהעירייהבסעיף"ההואיל"כך9
שההתחייבותתהיהביחסלמשאיתנשואהמכרז.

902 .9
9סעיף

כפישנכתב.נבקש091%מעלותולא921-פתיחתהדלתותהיאל
להבהירזאת.

902 .2
2סעיף

ומפלהיצרניםליצרן ספציפיציוןמידותבוכנהמתייחסומכוון
חליףאתהנוסח.נבקשלהללאכולחשיבותטכניתאחריםלרעה
תבמידותהמתאימותלמתקן,ואחוריות"בוכנלנוסחהבא:

המבטיחותאמינותויכולתהרמה,בהתאםלכולדרישותהמכרז
ולכולהתקניםהרלוונטיים.

"ארגז02 .2
כלים
כולל"

דרישהזולאספקתכליעבודהלארגזהכליםאינהקיימתבמכרזים
למכרז.ואףמיותרתדומיםותשיתעלותנוספתשכללאינהרלוונטית

נבקשלבטלדרישהזו.




  
 

:יועץהמשפטישלהעירייההעתק






בכבודרב,


ערןבודנקין
קבוצתאלוןבע"מ
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 גוף המכרז:



 0 בחינת ההצעות האופן בחיר
 

אותועלהמציע"אנספח"למסמכיהמכרזמצורףטופסהצעה 0.0
 למלא.

 

מודיעה,כיבהליךזהתינתןהעדפהלהצעותשלפריטיםהמהוויםהעירייה .9
09%-טוביןמתוצרתהארץוכלעודמחיריהםאינםגבוהיםביותרמ

ממחירםשלטוביןמיובאיםובתנאישהטיבויתרהתנאיםעוניםעלדרישות
 העירייה.


עלהמציעלהמציאהצהרההכוללתאישוררו"חשבויפורטמהושיעור

למסמכיהמכרז."אנספח"-הישראלילכלסוגפריטמוצעמרכיב

 

טוביןשיוצרובישראלאובאזורבידי–לענייןזה"טוביןמתוצרתהארץ"
יצרןשהואאזרחישראלאותושבקבעבישראל,אותאגידהרשוםבישראל,

לפחותממחירההצעה.39%ובלבדשמחירהמרכיבהישראליבהםמהווה
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 'אנספח 

 הצהרה בדבר שיעור המרכיב הישראלי בהצעה

למציעטוביןמתוצרתהארץתינתןבמסגרתאמתהמידהשלהמחיר,העדפהבהתאםלתקנות
)להלן"תקנותהעדפתתוצרתהארץ"(,רקאם0229-המכרזים)העדפתתוצרתהארץ(,התשנ"ה

ואישוררואהחשבוןימלאויחתוםהמציעעלההצהרהשלהלןויצרפהלהצעתווכןיצרףלהצעת
המצורףהמאושרעלידיעורךדין.

 הצהרת המציע הישראל

 אנומצהיריםבזאתכדלקמן: .0
 הצעתנוהינהלטוביןמתוצרתהארץ,המיוצריםעלידייצרןבארץ. 0.0
 לענייןהצהרהזו: 0.9

טוביןשיוצרובישראלאובאזורעוטףעזהאובאזור–"טובין מתוצרת הארץ"
בידימציעשהואאזרחישראלאותושבקבעבישראל,אותאגיד,Cאיו"שבשטח

רשוםבישראל,שרובעובדיוהםאזרחיישראלאותושביקבעבישראל,ובלבד
לפחותממחירההצעה;39%שמחירהמרכיבהישראליבהםמהווה

הפקהשלטוביןאושינוימהותיבהם,שכתוצאהממנוהתקבלוטובין–"ייצור"
ונים;חדשיםאוש

לרבותמסים,היטלים,אגרות,הוצאותביטוחוהובלה,ולעניין–"מחיר הצעה"
מחירס.י.פ.בנמלבישראלובכללזהמסים,היטלים,אגרות,-טוביןמיובאים

 הוצאותביטוחוהובלה;

בניכוי עלויות ,בשער המפעל של היצרןמחירההצעה,–"מחיר מרכיב ישראלי"
שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו  חומרי הגלם, החלקים,

;בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל

 

 אנומצהיריםכיתאורמרכיביהייצורומחירהמרכיבהישראליבהצעתנוהינוכדלקמן: .9
 פירוט ותיאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראל:

במפעלהמציע)עלותכספיתושיעורמרכיבעלותייצורהפריטשוויהפריטהפריט
לאכוללעלויותהרכבה-הביצועבאחוזים(









סה"כ%_______ממחירהצעתנו
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 פירוט ותיאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה:

הביצועבאחוזים(עלותהרכישה)עלותכספיתושיעורמרכיבשוויהפריטהפריט







סה"כ%_______ממחירהצעתנו



מצורפת–במקרהבוההעדפהניתנתבשלהתקשרותשלהמציעעםקבלןמשנה .3
התחייבותהמציעכיההתקשרותעםקבלןהמשנהלאספקתהטוביןתוצרתהארץתהיה

לכלתקופתההתקשרות.


השינוייםשבוצעוככלוקיים"שינוימהותי"ישלפרטאת .2
במוצר:________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

___________________________________________________


 אישור מורשה חתימה בדבר האמור. 



המציע מטעם חתימה מורשה ת.ז___________, נושא הח"מ,______________ אני
" )להלן: הינםהמציע______________ המציע ידי על המוצעים הטובין כי בזאת מצהיר ,)"

 מהווה בהם הישראלי המחיר מרכיב וכי לעיל, כהגדרתם הארץ מתוצרת לפחות39%טובין
מחירההצעה.מ



__________________________________________________

שםמורשההחתימהחתימהחותמתתאריך




 

_____________________________________________________________
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דין  בדבר האמור. אישור עורך





בפני הופיע/ה __________ ביום כי בזאת מאשר/ת עו"ד, ______________, הח"מ אני
במשרדימר/גב'______________,מורשה/תחתימהמטעםהמציע,שזיהה/תהעצמו/העלידי
ית.ז.____________/המוכר/תליבאופןאישי,ולאחרשהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכ
יהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/מהעלהצהרהזובפני.



__________________________________________________

שםעורךהדיןחתימהחותמתתאריך
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 רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעהאישור 

תאריך:_______________

לכבוד

 ____________עיריית 

 0__ המוגש על ידי ________2/11מכרז פומבי מספר  –שיעור מחיר המרכיב הישראלי הנדון:

מיום"המציע"(וכרואיהחשבוןשלה,ביקרנואתהצהרתהמציע-לבקשת_________)להלן
כמפורטבנדון,בקשרלשיעורהמרכיבהישראלי)כהגדרת0___________עבורמכרזפומבי

מונחזהבתקנותחוקחובתהמכרזים)העדפתתוצרתהארץוחובתשיתוףפעולהעסקי(התשנ"ה
(ממחירההצעהבמכרז,המצורפתבזאתוהמסומנתבחותמתמשרדנולשםזיהויבלבד.0229–

הצהרהזוהינהבאחריותהדירקטוריוןוההנהלהשלהמציע.אחריותנוהיאלחוותדעהכי
בהצהרההנ"לבהתבססעלביקורתנו)*(.

יםאלהנדרשמאיתנוערכנואתביקורתנובהתאםלתקניביקורתמקובליםבישראל,עלפיתקנ
לתכנןאתהביקורתולבצעהבמטרהלהשיגמידהסבירהשלבטחוןשאיןבהצהרההנ"להצגה

מוטעיתמהותית.הביקורתכוללתבדיקהמדגמיתשלראיותהתומכותבהצהרההנ"ל,)בעיקרן
ביקורתבמסמכיהחברהלגבימוצריםהמיוצרים/מיובאיםעלידהוכןהצהרותמספקיהמשנה

ו"דוחותמיוחדים"שלרואיחשבוןשלספקימשנהלביקורתהצהרותאלה(.אנוסבורים
שביקורתנומספקתבסיסנאותלחוותדעתנו.

המסמכיםשנבדקולצורךמתןאישורזה:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________

התחשיבשלהרכיבהישראליבהתאםלבדיקתנו,מצורףלאישורזה.

לדעתנו,ההצהרההנ"למשקפתבאופןנאות,מכלהבחינותהמהותיות,אתהמידעהכלולבה.

בכבודרב,

________________________

רואיחשבון





ולאהשיעורהמדויק,שכן39%ישלהקפידכיהמציעיצהירכיהשיעורהינולפחות–)*(הערה
בד"כקשהעדבלתיאפשרילתתשיעורמדויק,בעיקרכאשרמדוברבתמהילמוצרים.ככלל,ניתן

.39%להסתפקבשיעורבסיסישל

הערות:

הרו"ח.יודפס על נייר לוגו של משרד 




