תאורה ומאור 2018

השקעה מוניציפאלית בהתייעלות אנרגטית הפכה למגמה עולמית בזכות...
לחץ רגולטורי
להפחתת צריכת
האנרגיה ופליטת
גזי חממה

גידול מתמשך
בעלויות החשמל
והאנרגיה

פיתוח אמצעים
מתקדמים להתייעלות
אנרגטית

תנאי השוק ,המחייבים
הפחתת הוצאות
והתייעלות

מגמה ירוקה ,המחייבת
פתרונות סביבתיים ברי
קיימא

חדשנות כערך מרכזי של
החברה המערבית

מגמת ההתייעלות האנרגטית בעולם משתקפת בתוכנית המשרד להגנת
הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים ( )2015עיקרה:

הפחתת צריכת החשמל במרחב
הציבורי וענפי המשק ומעבר לאנרגיות
מתחדשות

כחלק מארגון
ה OECD -ישראל
מחויבת לצמצום
זיהום האוויר

אימוץ תכנית התייעלות אנרגטית
גיבוש מנגנונים כלכליים לעידוד צמצום
צריכת החשמל ולעמידה ביעד של 17%
התייעלות אנרגטית עד ל2030-

הגשת בקשה למענק
קבלת מענקים באמצעות "קולות קוראים"
בתחומי ההתייעלות האנרגטית ופרויקטים לחיסכון באנרגיה ממשרדי

ממשלה עבור רשויות מקומיות וחברות
עריכת סקרים בהתאמה לדרישות ההגשה לקול קורא
הצגת תכנית כלכלית ,אומדן לעלויות ROI
הגשת הבקשה למענק וכלל המסמכים הנדרשים

דיווח שוטף למשרדים במהלך ביצוע הפרויקט

מימוש תכנית ההתייעלות

• מכרזים -החלפת התאורה לתאורת לד

• קבלת מענקים באמצעות "קולות קוראים"
• ניטור והפעלת מרכזיות תאורה בעיר

• בקרה וניהול אינדיבידואלי של פנסי תאורת רחוב
• ניטור ובקרת חשמל במבנים ועוד

מכרזים על קצה המזלג...
עקרון
השוויון

עקרונות
המכרז
עקרון
ההגינות

עקרון
היעילות
הכלכלית

•

עקרון השוויון – הענקת הזדמנות שווה לכל מציע להתמודד על קשירת עסקה עם הרשות המנהלית

•

עקרון ההגינות – שמירה על טוהר מידות ומניעת התקשרות מתוך משוא פנים או ניגוד אינטרסים או בחוסר תו"ל

•

עקרון היעילות הכלכלית – לאפשר לרשות המנהלית לבחור את ההצעה הטובה ביותר כך שתתקשר בעסקה
אופטימלית מבחינה כלכלית – חסכון לקופה הציבורית

סוגי התקשרויות ברשויות המקומיות
מכרז
משותף

•

מכרז
זוטא

מכרז
פומבי

בתנאים מסוימים ניתן לפרסם מכרז שאינו פומבי -מכרז זוטא אשר ישלח לארבעה או
לשישה ספקים בהתאם לערך המכרז
מכרז זוטא נועד לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית

•

מכרז משותף  -מאפשר לרשויות מקומיות בעלות צרכים דומים לפרסם מכרז משותף תוך
יצירת יתרון לגודל

סוגי מכרזים – החלפת ושדרוג תאורה

B.O.T

רכישה

רכישה +
תחזוקה
TOTAL RISK

פישוט מסמכי המכרז

* זכויות יוצרים -מאקו

מכרז פומבי – החלפה ושדרוג התאורה לתאורת לד
בחירת יועץ
ליווי מהנדס מלווה

צוות המכרז
• חשיבות רבה בבחירת יועץ ומהנדס מומחה בתחום בעל ניסיון והכרות מעמיקה עם המפרטים הטכניים
• חשיבות רבה ליצירת סינרגיה בין הגורמים השונים – יועצים משפטיים ,כספים ,מהנדס העיר ,מהנדס מומחה
• חשיבות רבה לביצוע הליך מקצה לקצה הכולל  :תכנון ,בחינה כלכלית ,אימות ובחינת עמידה בתנאי המכרז -
פיקוח

הגשת מכרזים – ההליך המכרזי
רכישת מסמכים,
הבהרות והגשה

שלב הכנת המכרז
ופרסום

פתיחת ובחינת
ההצעות

המלצות הוועדה

פיקוח

בחירת הזוכה

הגשת מכרזים – כלים להצלחה
דגשים עיקריים בהגשת המכרז:
•

תנאי סף

•

צירוף מסמכים ואישורים בתוקף

•

ערבות מכרז וביצוע

•

שאלות הבהרה

•

הצעת מחיר

•

איכות

•

העדפות שונות

•

אקסל מרכז (דוג')

•

אופן הגשת המכרז

תנאי סף
שער הכניסה למכרז
•

אי עמידה בתנאי סף  -פסילה על הסף של ההצעה .לעומת זאת ,אי עמידה בתנאים אחרים ,לא תביא
בהכרח לפסילה של ההצעה.

•

יש לעמוד בתנאי הסף המנהליים ותנאי הסף הטכניים במלואם

•

יש להוכיח עמידה בתנאי הסף במועד הגשת ההצעה

•

על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף – ככלל לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך של הסתמכות על
עמידת צד שלישי כלשהו בתנאי הסף ,גם אם הצד השלישי הוא תת ארגון של המציע או עובד או קבלן
משנה של המציע או חברה שלובה במציע או קשורה במציע אלא אם הוגדר אחרת במסמכי המכרז

צירוף מסמכים ואישורים בתוקף
השתתפות במכרז תהיה מותנית בתנאים ובצירוף המסמכים הבאים:
•

יש לעמוד בדרישות המכרז והתקנים הנדרשים

•

המצאת כל האישורים הנדרשים בחוברת המכרז וע"פ החוק (חוק עסקאות גופים ציבוריים וכו')

•

ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים נוספים ,לרבות תנאים בדבר ניסיונו של המציע ,כישוריו ,היקף
פעילותו ,ניסונו המקצועי וקיומן של המלצות אודותיו.

•

מומלץ לרכז בטבלה את כל המסמכים הנדרשים – להקפיד על צירוף מסמכים הקשורים לתנאי הסף (טכני +

מנהלי)

ערבות מכרז וערבות ביצוע
במסגרת הליך ההתקשרות ,נדרשים המציעים להעמיד ערבויות וביטוחים ,כתנאי לאישור ההתקשרות
•

ערבות מכרז – הנה ערבות השתתפות במכרז .לרוב ניתן ללמוד על היקף ההתקשרות מגובה הערבות ()5% - 2.5%

•

ערבות ביצוע –ערבות למילוי התחייבות המציע הזוכה ,גובה הערבות ()10%-5%
חילוט ערבות יתאפשר במקרים הבאים:





הספק נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
הספק מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
הספק חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר שחלף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
לאחר שנבחר הספק כזוכה במכרז ,הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז ,שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות (כגון :אי
הגשת ערבות ביצוע ,אי הגשת ביטוחים ,ליקויים בהערכות מוקדמת של הספק לביצוע וכיוצ"ב ,הכל לפי הקבוע במסמכי המכרז).

•

אין לשנות את נוסח הערבות ולהגישה כלשונה לרבות הקפדה יתרה על תאריכים

•

סוגי פגמים בערבות – סכום נמוך מדי; תקופה קצרה מדי ; ניסוח מצומצם מדי; הגשה באיחור; הטמנת סייגים בה;
הגשה שלא במקור ועוד..

שאלות הבהרה
מטרת שאלות ההבהרה:
• שאלות ההבהרה יעזרו למציע ההצעה להבין את המכרז טוב יותר ויסייעו בשמירה על שיויון בין
המציעים במענה פומבי ואחיד.
• עורך המכרז מרכז את השאלות שהתקבלו עד המועד האחרון באופן אנונימי ומעבירם /מפרסמם
לכלל משתתפי המכרז
מטעם המציע:
• יש להקפיד על העברת שאלות בפורמט הנדרש
• יש לצרף את המענה לשאלות ההבהרה למסמכי המכרז
• הזדמנות לשינוי תנאי המכרז

• יש להפעיל שיקול דעת בהצגת שאלות ההבהרה (ריבוי משתתפים ,הצהרת כוונות ועוד)

הליך בחירת הספק הזוכה
הגשת הצעות

•

פתיחת תיבת

בדיקת ההצעות

החלטת ועדת

המכרזים

והשוואתן

המכרזים

יש להגיש את הצעת המחיר בפורמט הנדרש

• יש לחתום על נספח הצעת המחיר בהתאם לדרישות
•

•

יש להקפיד על אופן מילוי הצעת המחיר וכללי החשבונאות:

•

אחוז הנחה גורף

•

אחוז הנחה לפריט

•

מחיר לפריט ולכמות פריטים

•

האם כולל מע"מ

יש לשים לב למשקל כל פריט בהצעת המחיר ולמשקל הצעת המחיר בהצעה ולבצע סימולציות טרום הגשת ההצעה

אמת מידה  -איכות
• למכרזים רבים אופי רב-ממדי; המחיר איננו הקריטריון היחיד בבחירת הספק הזוכה ,וישנם מאפיינים נוספים ,לא-כספיים,
המתייחסים ל"איכות" המוצר או השירות הנרכש .אלו כוללים ,בין היתר ,מפרטים טכניים ,זמן אספקה ,רמת השירות,
ניסיון ,המלצות וכיו' ולכן כל משתתף חייב במתן תשומת לב מיוחדת במרכיבי האיכות ,שמהווים חלק חשוב ומבדל
במבנה המכרז.
• משמעות האיכות במכרז הינו כל שיקול רלוונטי להכרעה בבחירת הזוכה במכרז שאיננו שיקול מחיר
יש לשים לב לדרישות טבלת האיכות ולוודא חישוב הציון עבור כל רכיב ,הוספת אסמכתאות המעידות על עמידה בדרישות
הקונקרטיות על מנת לקבל את הניקוד המרבי בכל קריטריון
דוגמא:

 צירוף המלצות
 צירוף אסמכתאות על הניסיון הנדרש בטבלת האיכות (מעבר לתנאי הסף)
 תעודות רלוונטיות ומידע נוסף על עובדים  /קבלני משנה

העדפות שונות
להלן מספר העדפות :
• העדפה תוצרת הארץ – תנאי שלפיו תינתן העדפה במסגרת אמת מידה של המחיר להצעות לרכישת טובין שיוצרו

בישראל בידי יצרן שהוא אזרח ישראל ,תושב קבע בישראל ,או תאגיד הרשום בישראל ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי
בהם מהווה  35%לפחות ממחיר ההצעה.

• העדפת עסק בשליטת אישה – הגברת השתתפותן של נשים במכרזים ציבוריים ,באמצעות העדפתן במכרזים
• שילוב דרישות סביבתיות -אפשרות לדרוש המצאת אישור תו ירוק בינלאומי לטובין או שירות ,ככל שקיים מפרט רלוונטי

באחד התווים המפורטים באתר האינטרנט של  Global Ecolabelling Network,או שילוב חלק מדרישות התו הירוק
כדרישות טכניות במסגרת המפרט הנדרש

דוג'  -אקסל מרכז
מכרז פומבי מס' 2017
שם הסעיף
תנאים להשתתפות
במכרז

סעיף
א'
ב'
ג'

נספח  /אמצעי הוכחה נדרש
נוסח הדרישה
אזרח מדינת ישראל הנושא ת.זהות ישראלית או תאגיד רשום כדין תעודת התאגדות  +אישור רו"ח לגבי זהות מורשי החתימה
בישראל
בשם התאגיד והמוסמכים לחייבו בחתימתם
עוסק מורשה לצרכי מע"מ
תעודת עוסק מורשה
אישור ניהול ספרים ,ניכוי מס במקור,
ניהול פנקסים כדין בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים

ד'

ניסיון באספקה והתקנה של מחשבים וציוד מיחשוב מהסוג הנדרש יש למלא את הטבלה המצורפת לטופס ההצעה מסמך ב' -
במסמכי מכרז זה ,שהינו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות 1
בתקופה שקדמה לפרסום המכרז ,במכירת ציוד מיחשוב ובהקמת
רשתותתקשורת וחדרי שרתים  .אם המציע הינו חברה רשומה -
ניסיון כנדרש בסעיף הינו ניסיון החברה או ניסיון של מנהלה או
בעל מניות המחזיק ב 30% -לפחות מהון המניות .אם המציע הינו
שותפות רשומה ,ניסיון השותפות או ניסיון של שותף בהיקף של
 50%לפחות.

ה'

להוכחת עמידתו יש למלא את הטבלה המצורפת לטופס
מי שביצע בשנתיים שקדמו לפרסום המכרז לפחות  10פרויקטים
ההצעה מסמך ב'  +המלצות בכתב מאת הגופים להם
בארץ הכוללים,פריסה ,אספקה והתקנה של  100מחשבים לפחות.
סיפק ציוד מיחשוב ב 3 -השנים שקדמו לפרסום המכרז

ו'

ז'
ח'

המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו) הינו נציג מורשה
פרוספקט טכני מסחרי של המחשבים וציוד המיחשוב
ו/או בעל הסמכה מיצרן הציוד או נציגו הרשמי בארץ ,למכור
ולהתקין את המחשבים (נייחים וניידים) והציוד הנלווה המוצעים על המוצע
ידו במסגרת המכרז.
מי שבעל מחזור שנתי כללי מינימלי של  ₪ 2,000,000לפחות בכל
אישור רו"ח על היקף מחזור שנתי כנדרש
שנה מהשנתיים שקדמו לפרסום המכרז
אישור על העסקת כח אדם כולל רשימה שמית מאת
מי שמעסיק לפחות  10טכנאי מחשבים מקצועיים קבועים,
מחלקת השכר במציע.
שמתוכם לפחות  5הינם טכנאי שטח.

אישורים

יב'

פרופיל חברה

ערבות למכרז

א'

ערבות למכרז  -בסך ₪ 40,000

מסמך רקע על המציע,לרבות תאור כח האדם המועסק על
ידו ,מחלקת שירות ,יכולת טכניות.
מסמך ד'  -ערבות בתוקף עד ליום 30/005/2018

באחריות

בוצע

אריזה וכריכה
•

יש להגיש את המכרז בצורה מדויקת ולפי ההנחיות במכרז

•

מומלץ להגיש את ההצעה כשהיא כרוכה בקלסר עם חוצצים לפי נושאים

•

יש לחתום על כל מסמכי המכרז והמסמכים המצורפים כנדרש במכרז ע"י מורשה חתימה בחברה

•

מומלץ וכדאי לצרף פרופיל חברה על מנת לחזק את יכולותיה ויתרונותיה

•

יש לצרף מסמכים/רישיונות כשהם תקפים למועד הגשת ההצעות.

•

יש לצרף ממליצים מתאימים אשר מכירים וקיבלו שירות איכותי .מומלץ כמובן לעדכן כל ממליץ

בצירוף שמו למכרז ולדאוג שיהיה מודע לאפשרות שהוא עשוי לקבל שיחת טלפון במטרה לדלות,
אינפורמציה אודות השירות שקיבל

דגשים מרכזיים להצלחה – הגשת המכרז
ערבות המכרז תוגש
בנוסח זהה לנספח
המצורף למכרז

הקפידו על שימוש
במונחים ובטרמינולוגיה
זהה לכתוב במכרז

מלאו את הנחיות
המכרז כלשונם בצורה
מדויקת.

מתן תשומת לב מיוחדת
במרכיבי האיכות,
שמהווים חלק חשוב
ומבדל במבנה המכרז.

אישורי רו"ח יודפסו על
נייר לוגו של רו"ח
בצורה מסודרת וברורה

יש לבצע בדיקת
התאמה ולהוכיח את
עמידתכם בכל תנאי
הסף (מקצועי  +מינהלי)

יש לחתום על כל מסמכי
המכרז והמסמכים
המצורפים כנדרש
במכרז

יש להגיש את ההצעה
כשהיא כרוכה ומסודרת

יש להגיש את המכרז
בצורה מדויקת ולפי
ההנחיות במכרז

יש לצרף ממליצים
מתאימים אשר קיבלו
שירות איכותי.

יש להקפיד לצרף
מסמכים/רישיונות
כשהם תקפים למועד
הגשת ההצעות

מומלץ לצרף פרופיל
קצר אודות המציע על
מנת לחזק את יכולותיו
ויתרונותיו

וכמה מילים על חברת אופטימום
חברת אופטימום פועלת בתחום המכרזים ופתרונות הרכש ,ומתמחה בעריכת והגשת
מכרזים לגופים ציבוריים ,חברות ,תאגידים ,משרדי ממשלה ,רשויות מוניציפליות ,חברות
ועסקים פרטיים ,במגוון רחב של תחומי עיסוק וידע ,ובדגש על בניית יחסי אמון ושותפות
ארוכת טווח.
בכך מגשימה אופטימום את חזונה להעניק ללקוחותיה פתרונות מלאים ומקיפים ,לחשוב
אחרת ולעשות יותר ,במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בכל פרויקט ופרויקט.
לחברה ניסיון רב במגוון שירותי רכש מתקדמים:

עריכה וכתיבה
של מכרזים

תכנון ,ניהול וליווי פרויקטים
כוללים  turnkeyבתחומי
הרכש והתשתיות

חיסכון ,שדרוג
ואופטימיזציה
של תהליכי רכש

ליווי מלא לחברות
וארגונים בתהליכי
הגשה למכרז

תודה!

